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 املرتجم مقدمة

يناقش هذا الكتاب موضوعا  يندر جدا  وجوده يف املكتبة العربية، سواء فيام يتعلق 

بطريقة العالج املطروحة أم فيام يتعلق بالطرائق العلمية والتقنيات التي ال غنى عنها 

 جمرى العملية العالجية ومدى تقدمها. من أجل تقويم 

قلة التمكن و إن مشكلة العالج النفيس يف الوطن العريب تتمثل يف ضعف األداء

ضبط و Supervisionعدم وجود اإلرشاف الذايت و من الطرائق والتقنيات العالجية

النظرية العملية. وتغلب يف املامرسات العالجية أن تكون مزجيا  غريبا  من التجريدات 

والتصورات الذاتية التي يصعب حتديد أهدافها ومالحمها، وتقود يف النهاية إىل إغراق 

املتعالج بمصطلحات تشخيصية تعويضا  للنقص يف الكفاءة املهنية العالجية، األمر 

الذي يقود إىل قطع العالج من املرىض وتفاقم مشكلتهم الذاتية وانزالقهم يف حلقة 

ة احليلة، يف حني نجد أن املعالج كان يالحق أهدافه اخلاصة، مفرغة من اليأس وقل

شعوريا  أو ال شعوريا ، واملتمثلة يف إثبات كفاءته املهنية املشكوك فيها منه هو نفسه 

باألصل أو قولبة املريض ليتالءم مع تصوره النظري الذي يمثله أو أشياء أخرى كثرية. 

عىل اإلطالق والتي تتمثل يف الشفاء من وهي يف كل األحوال ليست أهداف املتعالج 

 تنمية قدرته عىل مواجهة مشكالته احلياتية وأعراضه املرضية. و معاناته

إال أنه هناك أمل دائم يف التحسن يف األساليب والطرق من خالل أشخاص 

 يمتلكون تأهيال  مهنيا  حقيقيا ، ويامرسون عملهم بصرب ودأب وبالتزام أخالقي متميز. 

 عمق النظري بنظرية معينة والتشبع بأفكار هذه النظرية أو تلك ال جتعل الطالبإن الت

أو الباحث مؤهال  بالرضورة ملامرسة العالج النفيس. فالتصورات النظرية أو اإلمبرييقية 

حول األسباب جانب والعالج جانب آخر خمتلف ومتسق مع هذه التصورات واملعرفة 

 يف الوقت نفسه. 

وإطاره النظري الذي يقوم  فإن العالج النفيس مهام كان نوعه ويف كل األحوال

عليه ال هيدف يف النهاية إال إىل مساعدة اإلنسان عىل أن يساعد نفسه، أي إىل أن 
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أن يتعلم أنه ليس بحاجة الستخدام طرق و يتوصل إىل معرفة أسباب هروبه إىل املرض

لتوية ال تقود إال إىل مزيد من ملتوية يف مواجهة متطلبات احلياة وأن هذه الطرق امل

الغرق يف احللقة املفرغة، وإىل أن يتمكن من اخلروج من هذه احللقة وإىل تعلم أساليب 

 أكثر فاعلية، يكون فيها أكثر نضجا  وقدرة. 

وتظل هذه املساعدة مقيدة باإلطار املعياري الذي تتم املامرسة ضمنه يف جمتمعاتنا، 

. وبني هذه التناقضات ةمتحرر معرفية-ورؤية ثقافية فكروليدة باألصل يف حني أهنا 

نأمل أن يتم إجياد شكل من العالج النفيس املالئم ألطرنا املرجعية املعيارية، واملعرفية 

 البازغة. 

ويظل املعالج النفيس إنسانا  بالدرجة األوىل، مؤهال  وخبريا  يف شكل من أشكال 

يستطيع جتاوزها وال جيوز له أن يتجاوزها. فهو التي ال  العالج، وله حدوده وإمكاناته

ليس شخصا  يمتلك احللول السحرية يف و ليس باملصلح االجتامعي وليس برجل الدين

 جعبته لكل األشخاص وكل أنواع املشكالت. 

إنه شخص مدرب يف إطار علم اسمه العالج النفيس املحكوم بطرائقه واملحدد 

 ه باستمرار وينمو ويزداد خربة مع مرضاه ومتعاجليه،بقوانني مهنية وأخالقية، يطور نفس

يرافقهم يف معاناهتم ويساعدهم يف إطار مهنته وحدودها عىل تعلم واكتساب أساليب 

 فاعله يف مواجهة مشكالهتم، ولكنه ال يقرر هلم ما عليهم فعله عىل اإلطالق. إنه ال يقيم

ي أحكامه اخلاصة وأن يعدهلا وال يطلق أحكاما  مسبقة بل يساعد املريض عىل أن يبن

هو يف الوقت نفسه شخص دائم التعلم يراقب سلوكه اخلاص و بالشكل املناسب له.

ويقومه ويعرتف بأخطائه وبالصعوبات التي تواجهه، وال خيلط بينها وبني تلك التي 

 ملريضه ويدرك أهدافه اخلاصة وأهداف مريضه واألهداف العالجية وال خيلط بينها. 

ألحوال حيتاج األمر إىل قلب وإحساس متعاطف ومتفهم للعذاب ويف كل ا

متكن من تقنية عالجية فاعلة و والشقاء اإلنساين وإدراك حلدود القدرات الذاتية

وتأهيل وتدريب مستمرين. ومن يستطيع التمكن من هذه اجلوانب وتعلمها ال بد وأن 

يس بمعزل عن التطور ومن الصعب اليوم النظر للعالج النفالنجاح سيكون حليفه. 
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احلاصل يف ضبط الفاعلية )اجلودة( واملتمثلة يف اختاذ القرار العالجي التفريقي املناسب 

للحالة املعنية واملبني عىل أسس مسندة بدءا  من التشخيص وانتهاء بالعالج. والكتاب 

ن الراهن يقدم مسامهة غنية يف مراقبة العملية العالجية وضبط نوعيتها. ومن هنا فإ

األمل أن يكون هذا الكتاب عونا  عىل طريق متهني مهنة العالج النفيس الذي مازال 

املصبوغة بالصبغة الذاتية أكثر يامرس يف الوطن العريب بطريقة أشبه ما تكون باملامرسة 

 من الصبغة العلمية. 

  ..واهلل املوفق

 رضواند. سامر مجيل أ.                                            

Srudwan@hotmail.com 
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 مقدمة املؤلف 

إىل املعاجلني املبتدئني. وهيدف و يتوجه هذا الكتاب إىل املعاجلني النفسيني اخلرباء

اكتشفوا أن التقنية إىل تشجيع هؤالء إىل البقاء ضمن إطار العالج النفيس إذا ما 

العالجية التي تعلموها مؤخرا  مل تثمر بعد عىل الرغم من استخدامها منذ فرتة، أو 

عندما يصعب وبشكل مقبول ربط اإلجراء العالجي باهتاممات املتعالج، وهو أمر كثري 

احلدوث يف بداية العالج النفيس حيث تكون للمريض اهتامماته وتوقعاته البعيدة عن 

عالج النفيس. وعندئذ قد يغرق املعالج النفيس نفسه يف فوىض التوقعات أهداف ال

املتبادلة واحلاجات التي تطفوا بصورة يصعب جتنبها يف املعاجلة الفردية، مما يقود إىل 

 املنطق»يعود لالعتامد عىل ما يسمى و ختيل املعالج النفيس عن اإلجراء أو الطريقة

التأثري عىل املتعالج بأي شكل من األشكال دون وحياول أن حيقق  «اإلنساين السليم

االعتامد عىل الطريقة التي تعلمها. يف حني يبتعد معالج آخر ودون سبب موضوعي 

بمجموعات عالجية  قائم عن الطريقة التي تعلمها ويلجأ بشكل آيل إىل االرتباط

ئبا  وحائرا  إىل تتطلب منه التزاما  شخصيا  أقل، وهيرب عدد ليس قليال  من املعاجلني خا

واملتمثل يف طلب إجراءات تشخيصية ال تنتهي ومتجددة باستمرار وإىل  «األمان»بر 

االعتامد عىل تقارير النتائج وإىل استخدام األدوية يف حاالت ال تستدعي وصف 

 األدوية أو ليس لألدوية فاعلية فيها عىل اإلطالق. 

رائقي العميل. فعىل الرغم من وتكمن أسباب هذا الفشل إىل النقص النظري والط

وجود دالئل وبراهني متنوعة وعديدة فإنه يغلب أال يتم التأكيد عىل أن التأثري 

نوعية العالقة البني ب»العالجي النفيس أمر يتعلق بالدرجة األوىل ببنية ونوعية ما يسمى 

. ويغلب للخبري أن يشعر هبذا النقص البنيوي ويقوم بتعويضه بصورة «إنسانية

دسية. ولكن إذا أراد املعالج أن يطلق عىل اإلجراء الذي يقوم به تسمية اإلجراء ح

العلمي فعليه التغلب عىل هذا القصور وذلك من خالل إضافة إجراء مناسب جوهره 

  .«عملية التأثري التفاعيل املتبادل لألشخاص املشاركني يف املعاجلة»



  املقدمة 

 

  16 |صفحة 

 

الكتاب يعالج ثالثية اإلمكانات وبناء عىل ذلك فإن اجلزء األسايس من هذا 

حياول بشكل منهجي إبراز  و ديناميكية العالقة العالجيةو احلدث التفاعيلو العيادية

 أمهية هذه املستويات يف جمرى العالج. 

التكاميل  وتكتسب التقنيات العالجية النفسية أمهيتها النوعية ضمن هذا النموذج

عالقة تعاون عالجية ذات طابع داِعم مساعد أو  وظيفتها املتمثلة يف بناء استنادا  إىل

 كاشف. 

ونأمل أن يستخدم املعاجلون النفسيون اخلبريون هذا النموذج كإطار مرجعي 

 متسقي يف عملهم وأن يطبقوا ما سنعرضه من إجراءات يف عملية الضبط واإلرشاف

Supervision . 

ستقلة عن تطورات واالجتاه الذي يستند إليه هذا الكتاب مل يتطور بصورة م

االجتاهات العالجية الكربى للتحليل النفيس والعالج السلوكي والعالج النفيس 

باملحادثة )العالج النفيس املتمركز حول املتعالج(. وإذا حاولنا تصنيفه ضمن إحدى 

وبشكل  هذه املدارس فإننا سنجد أنه قريب من العالج النفيس الدينامي القصري

للوبورسكي.  Supportive-Expressive Therapyالكاشف  خاص العالج الداعم

مبادئ العالج النفيس »وبناء عليه يمكن الرجوع إىل كتاب لوبورسكي حول 

 .«التحلييل

 من خالل  كانت املنارة بالنسبة للمؤلف تلك االنطباعات الشخصية والتخصصية 

مجاعة اخلربة "عضويته يف جمموعة باحثة عن طرق عالجية جديدة، عرفت حتت تسمية 

عىل تطور العالج النفيس يف  1861برينبورغ، أثرت منذ عام -ليبزغ-الذاتية إيرفورت

 أملانيا بشكل كبري. أهدي هذا الكتاب ألصدقائي وزمالئي يف هذه املجموعة. 

                                                 

تستخدم املراجع العربية تسمية العالج النفيس املخترص، وهي تسمية خطأ. حيث ال يوجد عالج موسع وعالج  (1)

 خمترص بل يوجد عالج طويل وعالج قصري من حيث املدة الزمنية. )املرتجم(
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املؤلف
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 مدخل

ا املختلفة هي الطريقة ليس مصادفة أن تكون املعاجلة النفسية القصرية يف أشكاهل

تستخدم أهم إىل كوهنا األكثر استخداما  يف املامرسة العملية. ويرجع سبب ذلك إما 

مع هذه التقنيات. وبناء عىل ذلك فهي  للتكاملالتقنيات املعروفة اليوم أو أهنا قابلة 

املعاجلون السلوكيون  طريقة أساسية يف العالج النفيس يستعني بمنظورها التكاميل

واالستعرافيون واملعاجلون املتمركزون حول املتعالج، متاما  مثلام هو احلال لدى 

السلوكية  يةاملعاجلني النفسيني الديناميني حيث يستعينون بالتقنيات العالج

تقنيات املعاجلة النفسية املتمركز حول املتعالج أو املعاجلة النفسية و واالستعرافية

 وهو أمر يتضح يف أكثر من موقع يف هذا الكتاب.  .باملحادثة كام تسمى يف أملانيا

ومما الشك فيه فإن جذور الطريقة الدينامية التفاعلية ترجع إىل التحليل النفيس، 

نظرية وممارسة. ومع ذلك فإن األسس النظرية التي يتم العمل وفقها اليوم ال تستند إال 

ة، وتستند أكثر إىل أطر علم عىل وحدات أساسية قليلة من االجتاهات النفسية الدينامي

علم النفس العيادي أو الطبي القائم عىل أسس و نفس الشخصية ذات االجتاه اإلجرائي

 علم نفس الشخصية إضافة إىل الفروع األساسية األخرى. 

ويتطلب البحث والتأهيل واملامرسة العملية أساسا  نظريا  والوضوح وقابلية 

 للضبط. ومن هنا يسعى املؤلف إىل حتقيق األهدافالعالجية األساسية  ياتسرتاتيجاال

 التالية:

 تقديم وصف خمترص وواضح لألسس األساسية واملهمة للعمل العالجي.   1-

والتقنيات يف إطار نموذج  ياتسرتاتيجواالعرض كيفية التعامل مع هذه األسس    2-

 .عمليايتتفاعيل أو 

ممكنة االستخدام عىل أساس كوهنا تشكل  العمليةجعل طرائق التأهيل وضبط    3-

 وسائل للتأهيل والتدريب.و دعام  للضبط الذايت للمعالج
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 واستنادا  إىل هذا اهلدف فقد قسمنا هذا الكتاب إىل فصول مخسة وملحق. 

حتديدا  للعالج النفيس واإلطار النظري لألساس العلمي  الفصل األولويعرض 

الذي سنتبعه يف هذا الكتاب. أما املصطلحات النظرية األساسية التي توضح هذا 

األساس فقد عرضناها يف امللحق حتت عنوان فهرس املصطلحات للمساعدة عند 

 احلاجة. 

تفاعيل الذي إىل توضيح املنظور األسايس الدينامي ال الفصل الثانيوهيدف 

العالجية بوصفها حدث تتشكل فيه نوعية  العمليةمفهوم » نصوغه هنا بالعبارة التالية:

 . «التعاون العالجي املركب األسايس

تقنيات »و عيادية تشخيصية ياتاسرتاتيجفقد تم فيه وصف  الفصل الثالثأما 

 ة. وتتمثلالشخصية للمجريات العالجية وعرض بعض أدوات الضبط املربهن «التحديد

 هذه التقنيات يف:

بوساطة  Configurationأداة لتوضيح تشكيلة التفاعل )عرض ألنامط التشكيالت    1-

 بروفيالت متعددة األبعاد للكفاءة والتكافؤ(.

 مقياس لتحديد دوافع العالج عند املتعالج.   2-

 مقياس لتوضيح التباعد االنفعايل بني املتعالج واملعالج.   3-

 مقياس جلعل توزع القلق املوجود يف العالقة العالجية قابال  للقياس املوضوعي.   4-

وتقنيات يتم بمساعدهتا تشكيل  ياتسرتاتيجالعرضا   الفصل الرابعويقدم 

البنى الفاعلة لعالقة املعالج واملتعالج. وقد قمنا هنا بالقياس من خالل التقسيم اهلرمي 

التواصلية فقد عرضناها استنادا  إىل  ياتسرتاتيجالاملستويات الكفاءة العالجية. أما 

 التكاملالدعم وو بناء العالقة ياتسرتاتيجالوظيفتها. كام يتضمن هذا الفصل عرضا  

 تنمية االستبصار.  ياتواسرتاتيج وتعديل أشكال التفاعل
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 إىل توضيح أسلوب وطريقة استخدام التوجهات وقواعد الفصل اخلامسوهيدف 

العملية. السريورة ة يف الفصول الثالثة األوىل يف كل مرحلة من مراحل العمل املذكور

حمددة  يةاسرتاتيجويتضمن نموذج جمرى عملية التفاعل مخسة أطوار، يف كل طور منها 

 طبقا  لوظيفة املعالج يف كل طور. 

أما امللحق فهو عبارة عن مرسد فيه رشح للمصطلحات األساسية التي يمكن أن 

اخل الفصل إىل إعاقة القراءة املسهبة. وقد قمنا بعرض املفاهيم يشكل رشحها د

 برتتيب أبجدي. 

توجه »ويسعى الكتاب أن حيقق وظيفة التوجيه للعمل العالجي، ويمكن اعتباره 

 وليس العكس.  «عالجي مدعوم نظريا  

كدليل ينري الطرق يف متاهة  للمساعدة وهيدف النموذج التفاعيل املعروض هنا 

العالجية شديدة التعقيد. ولكننا نكون خمطئني إذا تصورنا أن وظيفة املرشد أو  العملية

 الدليل تتمثل يف تبسيط متاهة العالج النفيس. 

ويمكن تصور تقدم معاجلة نفسية ما من خالل املراقبة من نقطة عالية مهمتها 

 يدا. جمرد يسري متتبعا  خيطا  وحو دمج احلدث يف شكل شديد الرتكيب أو التعقيد

املتعالج، أو حتى من وجهة نظر املراقب اخلارجي كذلك، و يف خربة املعالج أما

فإن الطريق غالبا  ما يقود إىل االجتاه املعاكس أو إىل طرق مسدودة أو يدور حول نفسه 

يف دوائر، وقد يتوه عىل املستويات املتعددة ويميض يف اجتاه خمتلف. إضافة إىل هذا يمثل 

 سمة أساسية من سامت التواصل «الضياع»عالج واملتعالج يف جزء من هذا امليض معا  للم

قد ال يستطيع الدليل أن يوفر عىل املعالج مشاعر اإلحباط واليأس وعدم و العالجي.

األمان التي يمر هبا والتي تعترب جزءا  أساسيا  من مهمته العالجية، إال أنه يمكن أن 

 شاعر ليتمكن من مساعدة املتعالج. يشجعه عىل اإلرصار عىل جتاوز هذا امل

 العمليةكام هيدف هذا الكتاب إىل مساعدة الباحثني الذين يتعاملون مع أبحاث 
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 والفاعلية العالجية عىل القيام بوصف أفضل للموقف العالجي وألسلوهبم اخلاص

 جعله موضوعيا  قابال  للقياس. و

ن أنه يستخدمها بالفعل، والبد ملن يتبنى هذه الطريقة بشكل علمي أن يتأكد م

سلوك العالجي للمعالج الويتضمن ذلك الضبط الذايت املستمر واإلقرار بقابلية 

 لالختبار البعدي من اآلخرين. 

وتقدم اإلجراءات املوضوعية أو الوسائل املعروضة هنا للتشخيص املرافق 

 ة. املطلوبة ولضبط املامرسة العالجي )السببية( أساسا  للعالنية للعملية 

وأخريا  نشري إىل أن الكتاب قد كتب من أجل دعم التأهيل أو اإلرشاف الذايت من 

مرشفه استخدام املبادئ والتقنيات و مرشح؛ ومن هنا فإن يمكن للقبل مرشف خبري

 املعروضة يف هذا الكتاب.  العمليةووسائل ضبط 
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 الفصل األول

 

  

 هو العالج النفسي؟ما 

 

 إشكالية التعريف  1-

أسباب متعددة توجب رضورة القيام بتحديد أدق ملفهوم العالج النفيس.  هناك 

 العالج النفيس ينبغي توضيحها. و فروق بني مصطلح العالج فهناك

عبارة عن مصطلح طبي باألساس ويقصد من  « Therapy عالج»فمصطلح  

وراءه جمموعة من اإلجراءات ضمن إطار الطب، أما مبدأ العالج النفيس 

Psychotherapy   فيقوم عىل قوانني عامة للنمو اإلنساين والدعم االجتامعي وبناء

العالقات البني إنسانية. ومن هنا البد من وضع احلدود بني العالج النفيس وبني 

التأثري أو التدخل التي ال تبتغي أهدافا  عالجية نفسية. فهناك فرق. ولكننا أساليب 

علينا تقبل وجود منطقة عبور واسعة بني اإلرشاد والعالج النفيس وبني العالج النفيس 

حتسني الكفاءات االجتامعية أو و والطب النفيس. كام أن الفجوة بني العالج النفيس

 الوقاية ضيقة بحق. 

لنفيس بعيد كل البعد عن أولئك الذين يستخدمون وسائل تأثري العالج والعالج ا 

النفيس هبدف اإلبقاء عىل الناس متعلقني هبم الستغالهلم من خالل اخلداع والوعود 

مناسبة  Schemaالكاذبة ومتثيل دور املبرشين املغمورين. وهنا ال بد من حتديد تصويرة 

 لإلنسان والعامل. 

حتديد مقبول من كل األطراف جلوهر العالج النفيس، إال أنه  وال يتوفر حتى اآلن 
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 :يوجد اتفاق عام يف املراجع حول السامت العامة للعالج النفيس

العالج النفيس عبارة عن إجراء خمطط وموجه هيدف إىل التعديل. )كي يتم متييزه    1-

 هنا عن الترصفات العفوية يف احلياة اليومية(.

حاالت املعاناة و هذه اإلجراءات يف سياق االضطرابات السلوكية جيب النظر إىل   2-

 واإلعاقات النفسية واألمراض النفسية التي تعد بحاجة للعالج.

 من أجل إحداث تعديالت عالجية معينة يتم استخدام إجراءات عالجية نفسية.   3-

ديد أي يتم استخدام طرق تعامل ترتكز عىل جمايل اخلربة والسلوك )وهذا التح

 هيدف إىل متييز إجراءات العالج النفيس عن اإلجراءات اجلسدية والدوائية واجلراحية

 أو اإلجراءات االجتامعية والقانونية والدينية أو اإلدارية(.

يقوم بالعالج النفيس أشخاص مؤهلون يف العالج النفيس، أي مساعدون حمرتفون    4-

 الخ(. …يقدمها األهل أو األصدقاء أو اجلريان)للتمييز هنا عن أشكال املساعدة التي 

تقوم عىل أساس نظري فيام يتعلق  Process عمليةالعالج النفيس عبارة عن    5-

بتحديد اهلدف والتخطيط وتنفيذ اإلجراءات وفيام يتعلق باملتعاجلني، أي يقوم عىل 

 املترضرين،/ املريضنيو السويني/ نظريات حول اخلربة والسلوك السليمني

 وحول الشخص )املتعالج( واملعالج وحول تفاعلهام مع بعضهام.

جيب أن يكون العالج النفيس قابال  لالختبار التجريبي وبشكل خاص فيام يتعلق    6-

الدينية الطرق بفاعليته، هبدف حتقيق مطلب العلمية ومن أجل متييزه عن 

 والشفاءات السحرية واملساعدات األخرى.

 

                                                 

راجع أيضا  خول تعريف العالج النفيس الفصل األول من: ممارسة العالج النفيس، األسس النظرية للعالج  

 . 2338السلوكي والتحليل النفيس، ترمجة سامر رضوان، دار الكتاب اجلامعي، 
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 فحماولة للتعري   2-

تتصف التحديدات املعروضة يف النقطة السابقة بالعمومية فيام يتعلق باألسس  

النظرية. فإذا أردنا أن تكون العالقة بني النظرية واملامرسة العالجية أكثر وضوحا  فالبد 

من عرض بعض التصورات حول مفهوم اإلنسان الذي تقوم املعاجلة عىل أساسه 

 العمليةحول الفرضيات املتعلقة بطبيعة و ؤثرةوحول بعض العوامل االفرتاضية امل

 العالجية النفسية. 

 وحياول التعريف املقرتح هنا للعالج النفيس حتديد إطار للمناقشة العالجية النظرية 

 .الرضورية

حيقق العالج النفيس بصفته مبدأ معاجلة، التأثري النفيس اهلادف عىل العوامل التي  

تؤثر عىل عالقة الفرد بمحيطه ضمن رشوط معيارية هبدف حتسني العوامل الذاتية، 

 اجلسدية والنفسية واالجتامعية، للفرد كي يتمكن من إدارة ظروف حياته بصورة بفاعلية. 

 ر التالية:ويشمل هذا التعريف العناص 

يقوم العالج النفيس عىل رشوط معيارية باعتباره ميدان تقني يامرس ضمن إطار    1-

 العيادة النفسية باستخدام تقنيات ووسائل نفسية.

 ال يدعي العالج النفيس لنفسه دورا  خاصا  مقابل الفروع األخرى فيام يتعلق بمفهوم   2-

والصحة ونظريات النشوء املريض.  اإلنسان واملعايري األخالقية ومفهوم املرض

 إال أنه هيتم بشكل خاص عىل أساس من مظهره الضمني، املنمي للشخصية، بتفسري

 عالقة الفرد باملجتمع.

أما اجلزء الثاين من التعريف فيتعلق بمطلب التأثري النفيس املنهجي. ويتضمن هذا    3-

 أسس علمية وقابلة وجود تصورات حول التأثريات العالجية النفسية قائمة عىل

وجود طريقة للقيام بالعالج، أي وجود نظرية عالجية أو عىل األقل و لالختبار

 . Process modelوجود نموذج عملية 
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أما حقيقة أن األمر يتعلق بتأثري نفيس فهي تشري إىل قانونيات عمليات التأثري البني    4-

طرق العالج النفيس. ويقوم شخصية والبني نفسية واالجتامعية التي ختضع هلا كل 

للموضوع.  العالج النفيس بتسخري املستوى النفيس االجتامعي باعتباره مدخال  

وهنا تكمن السمة األساسية الفارقة عن مبادئ العالج األخرى. فالعالج النفيس 

يقوم عىل تصورات حول تأثري التواصل والتعاون العالجي. وقبل التوسع يف هذا 

 قديم بعض التصورات األساسية حول الطبيعة االجتامعية للتأثرياتاملظهر ال بد من ت

 من التعريف.التالية العالجية، وهنا ننتقل إىل النقطة 

 يقوم العالج النفيس عىل التأثري عىل العوامل املؤثرة عىل عالقة الفرد باملحيط: وحيدد   5-

اليوم أي  دال يوجو هذا األسلوب الذي يتم فيه إيصال التأثري النفيس للمتعالج.

شك بالعالقة التفاعلية بني اإلنسان وبيئته. فالتعديالت العالجية من هذا املنظور 

 .ةتعديالت شاملة للمستويات البيولوجية والنفسية واالجتامعي

دّ   نشاط  ل للشخص الذي يسعى العالج النفيس إليه يتحدد من خاللإن التأثري املُع 

النفيس العالجي حيدد حالة خاصة  الفرد يف جمرى التنشئة االجتامعية، ذلك أن التأثري

: األول متمركز عىل الشخص والثاين عىل املوضوع. ومن ثم انمن التعديل هلا وجه

فهو تعديل موجه إىل منظومة الشخص واملحيط. ويتم استخدام احلدث العالجي 

ه اخلربات التي يكتسبها الفرد يف إطار بينة اجتامعية كموقع يتم فيه اكتساب خربات تشب

فاعل العالجي عىل أنه حدث تحتتوي عىل طاقات نامئية. ومن هنا فإنه يمكن النظر لل

تسهم فيه اإلجراءات العالجية يف بناء عالقة مشحونة بالتعديالت للفرد وحميطه 

  .االجتامعي

أو التنظيامت الفردية إلمكانات ويف العالج النفيس تتم مقاربة البنى الشخصية  

السلوك مع البنى املوضوعية أي مع الواقع االجتامعي الذي يعيش الشخص فيه، 

بحيث تقرتب معطيات املوضوع الفردية واملوضوعية املوجودة من بعضها بعضا . وهذا 

ال يعني أنه ينبغي حتقيق التكيف الواضح بني الفرد وحميطه، بل املقصود هنا أن تصبح 
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طيات املوضوع عند الشخص أكثر واقعية وأن يبني الفرد الواقع الداخيل واخلارجي مع

بصورة أفضل، أي أن يدركه بصورة أكثر واقعية ويسيطر عليه ويبني عىل هذا األساس 

 دوافع سلوكية جديدة. 

فالفعالية العالجية تتمثل يف قيادة عملية التوازن هذه . وتقود هذه الرؤية بشكل  

الفكرة القائلة: إن البنية الشخصية للمعالج واملتعالج يف عالقتهام بالواقع، حتمي إىل 

أي يف مرجعية الشخصية املعنية حول املواضيع العالجية األساسية تسيطر عىل هذه 

تطابق واالختالف بالنسبة . فمن خالل شكل وحمتوى هذا التفاعل يتحدد إذا  الالعملية

من املتطلبات املبارشة للموقف العالجي. وتتجىل ، النابع بالدرجة األوىل للموضوع

هذا الشكل الشخص عىل  -الكفاءة العالجية عموما  يف تنظيم عالقة الشخص

هذا األمر  من العالقة املتنامية بني الشخص واملحيط. ويتضمن ا  خاص باعتبارها شكال  

حية وبناء أطر بناء الطبيعة املطلبية للموقف العالجي بصورة مالئمة من نا القدرة عىل

وهبذا يتحول جمال الفعل العالجي إىل  املوضوع هلذا الواقع الناشئ من جهة أخرى.

مكان تتم فيه مواجهة مهمة مبارشة، أي إدراك املتطلبات بصورة واقعية والقيام 

املواجهة و رتكيبة املرضية للمتطلباتالبالترصف بشكل منتظم، بحيث يتم تعديل 

 . املعيقة للعالج

ا فإن األولوية تكون ملا يتم بناؤه يف عالقة املعالج باملتعالج. فبنية التفاعل وهبذ 

العالجية، أو عالقة املعالج باملتعالج عبارة عن تعبري عن األسلوب الذي يتم فيه حل 

 املشكالت )مستوى ضبط الذات ومستوى ضبط املحيط(. 

التي  –التكامليةصلة فإذا نظرنا للتفاعل العالجي من هذا املنظور يصبح مدى ال 

العالجية دون التقليل من للعملية عبارة عن متغريات  -بنية التفاعل العالجي متثل

أمهية سامت املحتوى والسامت املتعلقة بالفرد. وتكون النتيجة هرم من إمكانات فهم 

 . 2-4أنظر الفصل الثالث الفقرة  ،وتطويرها العملية

حيسن العالج النفيس الظروف الذاتية للفرد التي تتيح له اإلدارة الفاعلة لظروفه    6-
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 احلياتية.

واملقصود هبذا اجلزء األخري من التعريف املواضيع وأهداف العالج النفيس فقط.  

 عنارص كفاءات الترصف العضوية واالجتامعيةفهو أما املقصود بالظروف الذاتية للفرد 

فقط.  «نفيس»فالعالج النفيس يف النهاية ال يتمركز عىل ما هو النفسية للشخصية. و

 فكل اضطراب ينشأ يف سياق اجتامعي تفاعيل. واحلوادث االجتامعية تؤثر عىل احلوادث

البيولوجية )ما يسمى باألثر التهدمي االجتامعي املنشأ( كام أن العمليات البيولوجية 

الرتقاء اجلسدي املنشأ(. وحسب نوع تؤثر عىل السلوك االجتامعي )ما يسمى مظهر ا

 االضطراب فإننا نالحظ اإلمكانات التالية:

 إن شكل التفاعل االجتامعي ذاته هو املحدد األساس لالضطرابات )مظهر االنحطاط   1-

 االجتامعي املنشأ(.

 حتدد العمليات البيولوجية، بغض النظر عن شكل جتليها أشكال التفاعل االجتامعي   2-

 )مظهر االرتقاء اجلسدي املنشأ(.

 التوازن النسبي لكال املبدأين املحددين مع تقوية متبادلة متطابقة.   3-

الدنيا  العمليةوبغض النظر عن اجتاه املنشأ األساس فإن اضطرابات مستويات  

يمكن التأثري عليها من خالل املستويات األعىل. مثال ذلك التأثري عىل حدث جسدي 

الل العالج النفيس أو العكس، أي التأثري الدوائي عىل السلوك االجتامعي. مؤمل من خ

 والتواصل العالجي عبارة عن عملية بناء بنى ذات تأثري نوعي.

أما مجلة إن العالج النفيس هيدف إىل حتسني رشوط أو ظروف الفرد من أجل  

. وهنا إدارة حياته بشكل أفضل فهي ال حتدد خصوصية من خصائص العالج النفيس

يستخدم مقياس معياري ملفهوم الصحة واملرض، أال وهو مقياس موقع الفرد كمدخل 

لألساس الفلسفي العام بالنسبة للهدف العالجي. وتعرب وظيفة الفرد الذاتية التي 

تتجىل يف القدرة عىل ضبط وتشكيل ظروف احلياة والنشاطات الذاتية، أي درجة احلرية 
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مة الثقافية األعىل للمجتمع. وهي تشكل األساس لكل تقدم الفردية املتاحة، عن القي

اجتامعي فردي. إال أن الصيغة املمكنة من الناحية النامئية واملسموح هبا ثقافيا  ملامرسة 

وظيفة الفرد متثل أيضا  املقياس املعياري اجلوهري لتقدير حالة فردية ما من خالل أن 

 ني املرض. وجود هذا املعيار يعني الصحة وتقييده يع

ويرتبط هبذا التحديد للوظيفة العامة للعالج يف حالة العالج النفيس جمموعة من  

املتطلبات املبارشة يف النظرية والتطبيق. وتتعلق هذه املتطلبات بنموذج مرض مطابق 

ألحد هذه األهداف، ونظرية مناسبة للشخصية والعالج. وفيام يتعلق بالتفاهم العام 

جية يبقى لنا أن ندرك أن مفهوم العالج النفيس يف إطار املنظور حول العملية العال

املرشوح يقوم فقط عىل تلك املفاهيم أو التصورات التي تنظر إىل شفاء الفرد والتحكم 

بالذات من قبل الفرد بشكل عالئقي تصمم مشكلة توزيع السلطة وممارستها يف جمرى 

حدد من خالل فقدان سلطة املعالج عملية العالج بوضوح بحيث أن هناية العالج تت

 والشفاء يف الوقت نفسه. 
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 الثانيالفصل 
 

  

 جوهر التواصل العالجي

 

 أشكال املساعدة العالجية   1-

ننطلق من أن العالقة املساعدة حتدد الرشط املضموين للبنى ذات التأثري النوعي يف  

 عالقة املعالج باملتعالج. 

بصحة االدعاء القائل أن بناء العالقة املساعدة يتطلب وجود قدرات  دوال نعتق 

ومهارات حمرتفة. فالصعوبة التي يواجهها املريض يف االستفادة من العالقات املساعدة 

ملوجودة يف املحيط يمكن أن ترتبط بعيوب شديدة يف النظام االجتامعي أو يف جزء منه. ا

إذ يمكن أن توجد يف هذا النظام عالقات عدوانية متنع قيام عالقات مساعدِة. وعىل 

املعالج النفيس أن يضع هذه اإلمكانية باحلسبان وذلك من أجل محاية النظام الذايت 

عالجية النفسية لتنظيم اجتامعي ما يوجد دائام  استعداد فردي العالجي. ويف املامرسة ال

لبناء أشكال من التفاعالت التي تسهل املرض وتبقي عىل االضطراب. ومن وجهة 

املنشأ املريض هيمنا هنا بشكل خاص كفاءات التنظيم األساسية الالزمة لبناء عالقة 

ليات التنظيم تعد منذ متطابقة يف نموذجها مع الواقع الشخيص واالجتامعي. فعم

 فوندت يف بدايات القرن العرشين أمرا  أساسيا  فيام يتعلق بتوزيع السلطة واملحبة والفعالية

بني املتفاعلني. ويتم النقاش عىل األغلب عىل مستويات ال شعورية حيث يتم حتديد 

 قريبنيمدى صالبة شخص ما جتاه اآلخرين، والكيفية التي يريد فيها الشخص اآلخرين 
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 .. …أو الرشيك السلبي …ومن هو يف هذا السياق الرشيك الفعال .…أم بعيدين 

وعندما يرتافق املنشأ املريض مع تقييدات مهمة يف القدرة عىل تنظيم التفاعل كام  

هو احلال يف غالبية أنواع االضطرابات النفسية القابلة للعالج النفيس، فإن هذا العجز 

يث يصعب عىل العالقة أن تصبح فاعلة دون تعويض عابر عىل يصبغ طبيعة العالقة بح

ويف هذه احلال يقوم املعالج بوظيفة  األقل هلذا العجز من خالل مساعدة متخصص.

 تنظيم األساس عند املريض وذلك من خالل:

 .التبعية(-منع مشاعر االستسالم يف العالقة )تنظيم السلطة   1-

ملتفاعلني، الذي هييئ للمريض تواصل خال من القلق قيادة البعد االنفعايل بني ا   2-

 )تنظيم الود(.

توجيه اجلزء املعني من نشاط املتفاعلني الالزم لتحقيق املطالب العالجية )تنظيم    3-

 النشاط(.

ومن حيث املبدأ يمكن القول أن كل تفاعل يتطلب مثل هذه العملية من تنظيم  

، أي بالرتبية )الثقافة(اقات تنظيم متعلقة العالقة ويفرتض لألفراد أن يمتلكوا ط

مكتسبة عىل األغلب من خالل التنشئة االجتامعية. ويتجىل العجز غري املرتابط يف 

تنظيم العالقة يف مواقف متطلبات حمددة فقط، مثال ذلك يف مرشوع تفاعل حمدد 

  للمعالج.

التفاعيل غري  ويقال بأنه يوجد نوع من السلوك التفاعيل املريض مقابل السلوك 

التفاعل  هذا السلوك التفاعيل من خالليتضح املريض أو الذي ال حيمل أمهية مرضية. و

 ا  االضطرابات النفسية بأهنا انحرافات نمطية من ناحية وتظهر ثبات ؛ إذ تتصفالعالجي

من جهة أخرى. وهذا يعني أن املرىض املحتملون جيربون رشكاؤهم عىل أن  يا  عال

ات مكثفة عند بناء العالقة بشكل خاص، حتى وإن بدا للعيان وجود يقوموا بتغيري

أويل مرتفع ورائع. ولعل املسامهة الكبرية للتحليل النفيس من الناحية  انسجام

املرتبطة  تنظيم العالقة ياتاسرتاتيجاإلكلينيكية تتمثل يف التعامل مع مثل هذا النوع من 
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عالقة املعالج باملتعالج  يةسرتاتيجاالبشكل كبري مع منشأ االضطراب، حيث حتدد هذه 

 دفاع العالقة أو نمط من الدفاع.  يةاسرتاتيجبوصفها 

ويمكن احلديث عن عملية عالجية عندما يستخدم املتعالج كفاءة املعالج  

من خالل الرضورة  التنظيمية. أما الطريقة التي حيدث ذلك من خالهلا فيفرتض أن يتحدد

املنبعثة من املريض نفسه، من خالل عجزه وإمكانات الضبط لديه. ويمكن تصنيف 

هذه العالقة املساعدة بوصفها مبدأ عالجي فعال جدا ، طبقا  لوظيفة املساعدة املقدمة 

 يف التفاعل العالجي. 

 وبشكل عام ميكن حتديد الوظائف التالية:

 فمن خالل التفاعل يتم تعويض :العجز يف تنظيم العالقةاملساعدة من خالل موازنة    1-

النقص يف كفاءة املتعالج عىل تنظيم العالقة حيث حيدث من خالل ذلك عمليات 

توكيد للذات. وتقوم الكفاءة العالجية عىل القدرة عىل أخذ الدور التعوييض 

 الدور(. ةاملعني )مسؤولي

التنظيم عند  خالل التفاعل يتم حتسني كفاءةفمن  :املساعدة من خالل متايز العالقة   2-

املتعالج فيام يتعلق ببناء وتكوين عالقة متينة انفعاليا  وتفيد العالقة يف الوقت نفسه 

كمجال تدريب للتعامل مع األشخاص املهمني وتتيح للمتعالج القدرة عىل 

ية الدخول يف عالقات محيمة أو تعديلها حسب احلاجة. وتتجىل الكفاءة العالج

 هنا يف قدرهتا عىل تسليم إدارة دفة العالقة إىل املتعالج.

املساعدة من خالل االستبصار: يتم من خالل التفاعل توسيع وظائف ردود    3-

يتعلم التعبري عن عمليات التنظيم الداخيل لديه والتعامل و الفعل الذاتية للمتعالج

مع خرباته ومشاعره، بكلامت أخرى إدراك رصاعاته الداخلية والتوترات النامجة 

عن امليول املتناقضة ويتعلم دجمها مع مفهومه عن ذاته. وتتجىل الكفاءة العالجية 

نفعالية وبطرق أخرى من هنا يف التعبري املعقول عن املعلومات املستنتجة بطريقة ا

خالل هذه املداخل ووضعها حتت ترصف املتعالج. وهذه املداخل موجودة يف كل 
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 التفاعالت العالجية ولكن بوزن ومتازج متبدلني موقفيا .

 عالقة العمل والتعاون العالجي  2-

 يشمل مفهوم عالقة العمل والتعاون العالجي عىل: وصف التفاعل بوصفه سلوكا   

. ويتصف السلوك التفاعيل بأنه عبارة عن سلوك يتكون من خالله نظام جديد تفاعليا  

من خالله خصوصية  شَكلتيسعى فيه شخصان إىل هدف مشرتك، وتمن السلوك، 

 ورؤية متبادلة.  Inter subjectivityداخلية بني املشاركني 

فادة يستفيد املتعالج من ترصفات املعالج ويعدل من نفسه من خالل هذه االست 

باجتاه اهلدف العالجي. وهذا يتضمن وجود تصور واضح لدى املعالج حول الكيفية 

التي يمكن للمتعالج أن يستفيد هبا منه، أي الكيفية التي عليه هبا بناء العالقة من أجل 

 أن ينشأ تعاون عىل أساس االستبصار املتبادل. 

هم لعالقة التعاون أما مفهوم عالقة العمل األولية فقد أدخل لوصف منطلق م 

العالجية: أي التعبري عن املوافقة حول اهلدف والطريق املشرتكني. هذه العالقة التي 

ينبغي أن تستمر دائام  إىل حد ما يف السلوك وأن تقدم القاعدة للنمو الالحق لعالقة 

العمل. وتعد عالقة العمل األولية القاسم املشرتك األصغر للتعاون العالجي إن صح 

بري وتظهر يف اإلقرار الثابت املشرتك بمهمة عالجية مشرتكة ويف املسامهة التفاعلية التع

التابعة لذلك. وحسب درجة اضطراب املتعالج ودوافعه للعالج ومرشوع العالقة 

العالجية. ويمكن هلذا القاسم املشرتك األصغر يف احلاالت املتطرفة أن يتكون من 

كن حتى يف هذه احلال ينبغي أن يكون وجود فرضية مساء فهمها حول التشارك. ول

 بسيط أو نوع من االرتباط العاطفي يف العالقة أمرا  أساسيا .  «ارتباط انفعايل»

أعىل من التعاون عىل شكل رابطة عمل عند املرىض  شكلويمكن أن يتم حتقيق  

صور حمدد ينبثق األقل اضطرابا  أو الذين يمتلكون دافعية أكثر متايزا ، مما يقود إىل بروز ت

معنى وطبيعة التواصل و من أحد املتفاعلني حول اهلدف العالجي التايل للعالج



 

  34 |صفحة 

 

العالجي الذي يمكن استخدامه يف اللحظات احلرجة للعالج أيضا . ويتطلب هذا 

األمر قدرة املتعالج عىل احلفاظ عىل عالقة باملعالج مع وجود نوع من املسافة وحتديد 

. وعالقة ( Decentralization Competency)كفاءة الالمركزية أسس لألسباب املرضية 

من  مليست عىل أية حال مدى ثابتا  سواء من حيث طبيعة التفاعل العيادي أ العمل

ناحية أهداف العالج التي تتاميز باستمرار. إن عالقة العمل األولية حتدد مستوى حمدد 

 هذا املستوى. بحيث ال يمكن احلديث عن عالج فعال وذو معنى دون 

 الوصول للهدف عند املعاجل واملتعاجل  ياتاسرتاتيجومقاربة أهداف العالج 

أحدهم أهداف اآلخر أو يتبنى يمكن لألهداف املشرتكة أن تنشأ من خالل أن  

بشكل مشرتك. ومن املهم أن يعتقد كل مشرتك أنه تتم صياغتها تتم املساومة عليها أو 

يتقاسم اهلدف مع رشيكه وأهنام كالمها يرغبان يف متابعة هذا اهلدف. ومثل هذا النوع 

 من نظام الترصف يمكن بناؤه حتى عندما تكون األهداف غامضة ومتناقضة. 

 حتقيق هدف ياتاسرتاتيجفمنذ اجللسات األوىل يتجىل االصطدام األول بني  

 حتقيق هدف املعالج. إذ أن املتعالج يشهد بشكل مبارش األسلوب ياتاسرتاتيجواملتعالج 

الذي يترصف من خالله املعالج من أجل حتقيق هدفه. ويمكن للمريض أن يعي هذا 

اهلدف إما عىل أنه هدف خاص باملعالج أو عىل أنه هدفه اخلاص بالفعل. وطبقا  لذلك 

شكل راض. إذا  ينبغي حتديد اهلدف املتفق عليه يترصف املريض بشكل تعاوين وب

باألصل: إما الشفاء أو حتسن املعاناة مثال . وينبغي وضع أهداف جزئية بصورة مشرتكة 

وحتديد اخلطوات القريبة التابعة لذلك. ومن األهداف العامة يتم استخالص أهداف 

ية إال بشكل جزئي. مشرتكة يف عملية تقارب متبادلة. ويمكن هلذا أال ينجح يف البدا

عىل أية حال فإن الرتكيز عىل موضوع معني تتمحور حوله اجلهود املشرتكة رضوري، 

ومن املمكن حتقيقه. وينبغي أن يكون هذا املوضوع متطابقا  مع مشكلة ملموسة يف 

العالقة، ومن املمكن هلذه املشكلة أن تكون مازالت عامة جدا ، بدأت عالماهتا تظهر 

عالقة املعالج واملتعالج، حيث يبدو أن هذه املشكلة هلا عالقة باملنشأ  هنا وهناك يف
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املريض أو قد أسهمت يف نشوء األعراض املرضية، عىل نحو أن تكون عىل عالقة 

املقوي هلا أو املوقف املؤدي ألن تصبح األعراض مزمنة،  باملوقف املثري لألعراض أو

مثل هذه املشكلة يف يس. وعادة ما تظهر عمل عىل حلها يف العالج النفوالتي يمكن ال

املتعالج قيادة العالقة فيه األوىل للعالج من خالل الشكل الذي حياول اجللسات 

والكيفية التي يتعامل فيها مع عجزه يف التنظيم األساس. وعليه فمشكلة العالقة تشتق 

ل الذي املتعالج، ذلك التفاع-بالدرجة األوىل من املالحظات حول تفاعل املعالج

 يسهم املعالج يف صياغته بنفسه. 

ومن أجل إمكانية احلكم عىل شكل التفاعل جيب علينا ترك هذا الشكل يتفتح  

والنظر إليه بنوع من احليادية. فاملعالج واملتعالج يرتاجعان إىل خلف الكواليس 

 اجلاري ينساب. أما ما يمكن مالحظته اآلن ووصفه وما هو من كل «املشهد»ويرتكان 

هذا املهم من الناحية املرضية فيصبح موضوعا  مشرتكا  للعالج يتاميز من طور إىل طور 

ويتم تعديله كذلك هبذه الطريقة. ويف هذا الطور يمكن أن تتبلور مشكلة العالقة أو 

 البؤرة من خالل ما يقوله املتعالج حول موضوع رصاع متعلق بخارج العالج. 

حتقيق اهلدف فتنتج عن طور املدخل وذلك  يةيجاسرتاتوأما تقريب هدف العالج  

عندما يأخذ موضوع عالج منتقى بصورة مشرتكة شكال  معينا ، ويمكن توجيه دافع 

 .(5-2التعديل عىل هذا املستوى. وسوف نقدم أمثلة يف الفصل الرابع الفقرة 

 الكفاءة العالجية   3-

 يتجىل هنا بناء هرمي للمستوياتيف إطار فهمنا األسايس للعملية العالجية النفسية  

املتفرقة من الكفاءة العالجية والتي تتضمن القدرة عىل قيادة عالقة التعاون العالجية 

 :العمليةيف كل أطوار 

 .)تصميم املجرى( العمليةاملعرفة الالزمة حول    1-

 لبحثالقدرة عىل فهم شكل وحمتوى التفاعل العالجي )التعاطف وقدرة الالمركزية وا   2-
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 عن البؤرة(.

القدرة عىل التشكيل البناء للتفاعل العالجي )بناء األهداف والقدرة عىل التنبؤ    3-

حتقيق هذه  ياتاسرتاتيجباألشكال املتغرية للعالقة العالجية والقدرة عىل وضع 

 األهداف واستخدام التقنيات.
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 الثالثالفصل 

 

  

 حتديد حمتوى وشكل التواصل العالجي

 

 مدخل  1-

يرتبط التشخيص املرافق للعملية العالجية واإلجراء العالجي مع بعضهام يف  

بشكل  العمليةحتديد  ياتاسرتاتيجاملامرسة العالجية النفسية بحيث يصعب عرض 

منفصل عن تأثرياهتا. كام يكمن هناك خطر نسيان الطبيعة التفاعلية لكل اإلجراءات 

ص. ومن هنا سنقوم يف هذا الفصل بعرض التشخيصية املوصوفة هنا بشكل خا

 الرئيسية التشخيصية العيادية املتمثلة يف التعاطف وتشكيل البؤرة. ياتسرتاتيجاال

 )التفهم املتعاطف(  التعاطف   2-

الذي  املوقف (التفهم املتعاطف، التفهممن املرادفات: يقصد بمفهوم التعاطف ) 

 اجتاهاته القيمية ودوافعه ورغباته،فهم يسعى فيه املعالج إىل فهم املتعالج يف خربته، أي 

العالقات البني واإليصال له خربة أنه قد تم فهمه. وقد احتل هذا املظهر من مظاهر 

منذ فرويد  إنسانية يف إطار العالقة العالجية أمهية مركزية بالنسبة للعملية العالجية

( فقد اعترب التعاطف من الرشوط الرضورية 1854) أما كارل روجرز(. 1813)

والكافية من أجل حتقيق معاجلة نفسية بناءة، إىل جانب املتغريات األساسية األخرى 

األصالة، دون أن حيدد أن هذه و املتمثلة يف التقدير غري املرشوط والدفء االنفعايل

أساسية كام حدث الحقا  من قبل  املواقف يمكن التمرن عليها وتعلمها كمتغريات

(. ويشكك املعاجلون النفسيون باملحادثة )أو املعاجلون 1861تالمذته )مثال تاوش 

املتمركزون حول املتعالج( احلديثون التابعني هلذه املدرسة باستنتاج روجرز حول 
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بشكل الطبيعة الكافية للمتغريات األساسية، إال أن التعاطف ما زال حتى اليوم مقبوال  

 عام كأساس رضوري إلقامة عالقة مساعدة متجاوزا  كل احلدود املدرسية. 

عالجية العالقة من الجمموعة أجزاء مركبة  من جهتهاتصب ومن ناحية أخرى  

 : سفيام يتعلق بالسلوك امللمو ،املتغرية األساسية غري النوعية إىل حد ما يف هذه  فعالةال

 «عالجها»فء والتقبل املتبادل. أما املشاعر السلبية فيتم تتصف العالقة العالجية بالد   1-

 يكون املعالج هنا رصحيا  وأصيال .فبصورة مقبولة؛ 

حيقق املعالج واملتعالج انسجاما  عاليا  بشكل كاف بالنظر هلدف العالج ومعايريمها    2-

وقيمهام كشخصيات. وهنا يوجد نظاما قيم مهامن بشكل خاص: التصور حول 

مفهوم نوع توزع املسؤولية والقيادة والضبط يف و إىل املرض من جهة، املدخل

 العالج يف عالقة املعالج باملتعالج من جهة أخرى.

 .ملريض من قبل املعالجالتعاطف املتضامن من أجل ا   3-

قدرة املعالج عىل بث تعاطفه للمتعالج ومشاركة املريض واإليصال للمريض أنه    4-

 ولة.قد فهمه بصورة مقب

املكونة للمواقف األساسية التعاطفية  ةومن خالل تعداد بعض األجزاء اجلوهري 

 يمكن االستنتاج أنه يفرتض للقدرة عىل التعاطف أن تتعلق باألمور التالية:

 بمواقف أخالقية أساسية حمددة للمعالج حول املهنة والتزامه االجتامعي.   1-

مر متعلق بسامت الشخصية، ومترنه عىل التعامل مع بإمكانية التأثر االنفعايل، وهو أ   2-

 أحاسيسه.

 بمهارته املتعلقة بشخصيته وتدريبه يف إدراك نوعية العالقة باملتعالج والتأثري عليها.   3-

 

 

 



 

  43 |صفحة 

 

 كيف يتجلى السلوك املتعاطف؟

 يمكن تصنيف السلوك املتعاطف يف شكلني من عالقة التبادل االنفعايل االستعرايف: 

 التعاطف األويل أو بشكل أفضل نوع من الصدى االنفعايل املتبادل الذي يكوننوع    1-

 يف العادة قليل الوضوح.

 من اإلحساس والفهم. Meta-Cognition شكل مرتبط بإنجازات استعرافية أعىل    2-

 الصدى االنفعالي

ويل تواصلية ال حتتاج يف البدء عىل املستوى األ تيبدأ كل تفاعل من خالل انفعاال 

عمليات ترمجة استعرافية عليا. ويدور األمر حول ظواهر انفعالية  إىلمن التواصل 

خاصة بالكائن اإلنساين من خالهلا يمكن نقل حاالت أساسية لرشكاء التواصل، الصدى 

الخ …العضوي واالستعدادات السلوكية وتقييامت املوقف والرغبات كاإلحساس

دث جزء كبري من هذه التواصالت االنفعالية من رشيطة أن تكون مرمزة انفعاليا . وحي

خالل عمليات املحاكاة اآللية بمعنى أن يثري انطباع الوجه عند املرسل مثال  ردة فعل 

آلية عند املستقبل، ترتبط يف الوقت نفسه مع تعبري الوجه ومن ثم يؤدي إىل انفعال 

 مطابق. 

ال شعورية قبل االستجابة، ومما الشك فيه فإن هذا االنفعال يتم تقيمه بصورة  

 ومن ثم يقود إىل استجابة انفعالية فردية. إال أنه ليس عىل املستقبل أن يستجيب بالرضورة

باالنفعال نفسه الذي عند املرسل. وهناك إمكانية أن يتشكل انفعال لدى املعالج كردة 

فعل مبارشة عىل انفعال آخر للمتعالج، مع العلم أن هذه الرتكيبة حتدث يف إطار 

. وعليه يمكن للمتعالج أن يشعر  Phylogeneticاحلتمية النشوئية النوعية لالنفعال 

 «تعاطفيا  »ن املعالج يستجيب هنا باالنزعاج ألنه يتعقب بالقلق واالستسالم، غري أ

                                                 

 التاريخ العرقي للنوع. مكتسب عرب تطور النوع أو العرق.  
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مرشوعا  تواصليا  مازوخيا . ويمكن أيضا  تصنيف ردة فعل املعالج عىل الغياب املتوقع 

  من الناحية املوقفية لالنفعال عند املتعالج ضمن هذا اإلطار.

غري بصورة ويف هذه املرحلة من التواصل يقوم املتفاعلني بالبث لبعضهم بعضا  و 

 ييل:نوعا  ما   ما  مقصودة 

 استعدادهم العام للتواصل.   1-

 إمكانية االهتامم ببعضهم عاطفيا .   2-

جدا  بالتعامل مع املشاعر واحلاجات التي تبدو مهددة، عىل  يةطبيعتهم الشخص   3-

لق نحو إدراك املشاعر العدوانية يف العالقة أو التغايض عنها وجتاهلها، السامح للق

 أو تغطيته من خالل نشاطات تعويضية.

ويتجىل هذا األمر يف كل السامت الشكلية املمكنة للسلوك: وضعية اجلسد، تعابري  

الوجه، ردود الفعل اإلعاشية، حجم املشاركة يف التواصل الفعال، طول اجلمل، تكرار 

 .الخ. …تبدل املوضوع

يل الذايت، سواء كان ذلك من وبالنسبة للمعالج ينبغي له أن يدرك صداه االنفعا 

 أجل استخدام االنفعاالت الذاتية كمعلومة مهمة حول حالة املشاعر وخمططات املتعالج

 )حتليل النقل املقابل( أو من أجل التمكن من ضبط الصدى يف تأثري إجابته )أثر االستجابة

 هلذا الصدى(.

 التعاطف 

أشكال التواصل عىل املستوى ومع ازدياد شدة تعقيد التواصل تزداد أمهية  

االستعرايف. إذ يتم تصنيف املعلومات وفهمها عىل املستوى االنفعايل وعىل املستوى 

االستعرايف. ويتم هذا الفهم عىل ما يبدو من خالل التذكر الذي تتم استثارته من خالل 

 معلومات انفعالية، عىل نحو جتدد االستعدادات السلوكية املرتبطة باالنفعاالت،

الخ. فإذا كانت األطر الذاتية املطابقة …كاخلوف أو اهلرب، أو احلزن أو مهمة ما
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النظام االستعرايف االنفعايل للمعالج فإنه ال حياول  املكتسبة من خالل اخلربة ناقصة يف

عىل أساس معلومات و بشكل شعوري يف هوامه، وعىل أساس الصدى االنفعايل املعاش

 بناء تصور حول تصور للمريض فحسب بل وحياول كذلك أخرى، بناء العامل الداخيل

التصورات حول »املوقف عند املتعالج. عندئذ يتم إيصال التعاطف عرب هذه  )مفهوم( 

. ويفرتض أن تكون قائمة االنفعاالت أو املعلومات االنفعالية االستعرافية «التصورات

ولية أساسا ، ألن هذا أوسع من االنفعاالت األ ، التي يتم إيصاهلا هبذه الطريقة

التواصل يتم سواء من خالل الترصفات التعبريية الوجهية واجلسدية ومن خالل أقنية 

تواصلية تستخدم الرموز كالرتميز اللغوي وتفسري املحتويات االستعرافية. وتشرتط 

هذه العملية القدرة عىل الالمركزية )بياجيه(، أي إمكانية وضع الذات مكان شخص 

  ل عىل رؤى مستقبلية وبناء تصورات سلبية.آخر واحلصو

 التعاطف والقدرة على الالمركزية

جماالت متعددة من املعلومات أو تندمج مع  تتكاملمن خالل مساعدة التعاطف  

 بعضها ومن بينها:

معلومات حول رشيك التواصل: أي احلالة االنفعالية للرشيك: هل هو متوتر أم    1-

 ..الخ.…مكتئب أم مرح قلق أم منزعج أم هادئ أم

االستعدادات الراهنة للترصف املتعلقة باملوقف: هل هو مهتم بجد، أم غري مهتم    2-

وغري مبال هل يرغب أن يكون أكثر اقرتابا  أم أكثر بعدا ، هل يريد أن يكون 

 مسيطرا  أكثر أم تابعا ، هل يريد الضبط الفعال للموقف أم عدم الضبط.

يعتقد أنه مهم، أم أنه عديم القيمة، ذكي، مثقف، أم غري  مفهوم الذات: هل   3-

 الخ. …مثقف، مجيل أم بشع، عدواين، قوي، رقيق، ضعيف

مفهوم املوقف: كيف يبدو املوقف له، هل هو واضح أم أنه مشكل، بسيط أم    4-

 معقد، يمكن برجمته، يمكن مواجهته، أم أنه ال يقاوم.
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من زاوية موقف املتطلبات العالجي يف صورة وعندما يتم إيضاح هذه املعلومات  

تغيري يف الرؤية يف إطار الالمركزية ينتج تقييم للسؤال: هل هذا السلوك غري متعلق 

باملوقف؟ وهل يتعلق األمر بردة فعل املتعالج عىل املوقف العالجي؟ ما هي مسامهته؟ 

 وسوف نقوم بنقاش هذه األسئلة بشكل خمترص. 

 عرصه القواعد املبدئية للترصف العالجي والتي من املؤكد فعندما وضع فرويد يف 

أنه هو نفسه قد طبقها بشكل متساهل جدا ، اهتم برضورة إفساح املجال للمتعالج 

بالنقل املستقل عن مشكالت العالقة الشخصية احلالية ملشاعره ورغباته وحاجاته 

الذي يمنع املحلل  و التقشف()أ املتشكلة يف الطفولة إىل املعالج. فمن خالل مبدأ املنع

من كل فعل شخيص، وفق القاعدة التالية: اإلجابة عن أسئلة املتعالج بأسئلة أخرى 

عن خلفية األسئلة ووفق قاعدة: الصمت حتى يبدأ املتعالج باحلديث وبقاء املعالج 

يتم حتقيق هدف الالعالقة )عالقة الالعالقة(،  متخفيا ُ  وراء األريكة. فمن خالل ذلك

حيث تقترص عالقة الالعالقة عىل مساعدة املتعالج عىل أن تتفتح بنية عالقته انطالقا  

، ويتم هذا مبدئيا  من خالل ما يقدمه املوقف التحلييل، أي تصميم املجال …منه نفسه

العالجي بوساطة القواعد املذكورة أعاله، وبشكل ثانوي من خالل التفاعالت 

التمثل. ويتعلق نجاح كل الفعاليات القائمة عىل ذلك  الواضحة التي تنمي املواجهة أو

املواجهة االنفعالية االستعرافية أو الرصاع  حتريرللمعالج بمسألة متكن املتعالج من 

 االنفعايل املعريف الشديد مع نفسه وأن يتحمل مسؤولية هذا التحرير. 

؟ فإن وعند السؤال: هل جيب تطبيق املرشوع العالجي بصورة مطلقة بالفعل 

 اإلجابة عن هذا السؤال تتمثل يف أن اآلراء ختتلف يف هذا. 

وتنطلق وجهة نظرنا من التشكيك بموقف الالعالقة هذا. فاملعالج يبني هنا  

موقف متطلبات عالجي يمكن أن يقود إىل تأثري عكيس، أي إىل تأثري يعيق تفتح 

ه ال عالقة له هبذا املوقف. املتعالج عدا عن أنه يتم تشجيع املتعالج عىل الترصف وكأن

اهلل وحده يعلم كم »وقد عرب بالينت عن هذه األفكار يف وقت مبكر نسبيا  عندما قال 
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من ظواهر النقل املتشكلة حتت برص املحلل نامجة عنه شخصيا . فالنقل يمكن أن يكون 

قل عموما  عبارة عن ردة فعل جتاه املوقف التحلييل النفيس عموما  أو أن أشكال الن

إن  .«اخلاصة يمكن أن تكون نامجة عن تقنية مضبوطة أو غري مضبوطة للمحلل النفيس

التسليم باملسامهة التفاعلية للمعالج تشمل مسؤولية املعالج أن يشكل املوقف طبقا  

إلمكانات املتعالج، وهبذا تكون القدرة عىل جعل معلومة مستنتجة تعاطفيا  حول خربة 

 من هذا املظهر من القدرات األساس للمعالج. وسلوك املتعالج نسبية ض

يف املرحلة التالية يصوغ املعالج فرضيات حول طبيعة عالقة املتعالج باملعالج،  

مهام كانت طبيعة هذه العالقة. ومن أجل هذا حيتاج املعالج إىل معلومات حول 

 أل نفسه:االنطباعات واملشاعر وميول الترصف التي استثارها املتعالج لديه. إنه يس

أو  هل أجد املتعالج لطيفا  أم ال، هل يثري يف نفيس االهتامم؟ هل أشعر أنني معاق 

يف التعامل التعاطفي؟ ما هي الصورة التي يريد املتعالج أن يرتكها لدي؟ هل يريد  مقيد

أم غري مغر جنسيا ،  يا  عىل أمره أم قويا  مشاكسا  أم طيعا ، مغر ا  أن يظهر بائسا  ومغلوب

 الخ. …شديد الذكاء مأ ا  ذجسا

؟ أي نوع من العالقة أقدمه إليهاما هي الترصفات التي أشعر أن املتعالج يدفعني  

للمتعالج؟ هل أنسحب؟ هل أكون فعاال  أم سلبيا ؟ هل أسيطر أم أظل يف اخللفية؟ أي 

سلوك يل يبدو مكفوفا  من خالل املريض؟ هل يصعب عيل أخذ املبادرة أم تركها 

عجزه هل أحتفظ له هل أواجهه، أظهر  ، لج، هل أتوجه مبارشة للمتعالجللمتعا

 الخ.  …؟بمسافة

وتقود هذه األسئلة إىل التعبري األعمق عن اجلزء الشخيص للمعالج عند حصول  

. وربام يسأل نفسه فيام إذا كان حيث املتعالج بشدة أو يدعمه بصورة قليلة «النقل»

..الخ. فإذا كان املعالج يمتلك معرفة مدعمة بصورة كافية حول الصعوبات …جدا  

االنفعالية اخلاصة يف التعامل مع املشكالت التي يطرحها املتعالج أو يعكسها من خالل 

الخ )أنظر النقل املعاكس( …ه الذاتية وامليولسلوكه، فإنه يتمكن من استخدام مشاعر
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 كوسيلة تشخيصية عيادية مساعدة لبناء تصور حول املشكلة التفاعلية )أنظر البؤرة(. 

 املعلومات اليت ميكن االستدالل منها على نوعية العالقة 

تتجىل القدرة عىل الالمركزية عند املعالج من خالل إحاطته بأوجه خمتلفة، متت  

 إليها سابقا . وتتبلور هذه األوجه من خالل االنطباعات حول اآلخر واملشاركة اإلشارة

العالجية واالستجابة عىل أفعال وردود أفعال اآلخر. وهذه الوجوه تتحول إىل تصور 

متكامل أو متسق ملجرى سلسلة التفاعل. واملقصود هنا التوصل إىل رؤية تكاملية 

م فهمه يف سياق أكرب. ويستطيع املعالج من وتصنيف ما ت «للسلوك املرسحي»متسقة 

خالل هذا األسلوب تشكيل تصور حول طبيعة العالقة: هل هي مساعدة بالفعل؟، 

وهل هل هي عالقة نمطية بالنسبة لطور العالج تساعد عىل تغطية املشكلة املركزية 

التفاعيل  للعالقة )أنظر املقاومة(، أم فيام إذا كانت العالقة تشجع إعادة جتديد النمط

  املسبب للمرض يف نموذج العالقة.

 حتديد مشكلة العالقة ذات البعد املرضي )تشكيل البؤرة(   3-

تعمل االجتاهات العالجية الكربى عىل حتديد املشكلة من خالل العمل عىل  

حتديد رصاع أسايس قاد للعالج. وتساعد فرضية الرصاع هذه عىل االختبار التجريبي 

املريض أي عىل اختبار االرتباط بني املوقف وشكل التفاعل ونشوء  لفرضيات املنشأ

العالجية، ويساعد  للعملية األعراض. كام يفيد وجود مثل هذا التصور يف قيادة فعالة 

 غري فاعلة عالجيا .  ةرومانسيعىل فهم العالقة يف إطارها العالجي وليس يف إطار عالقة 

بناء البؤرة ومتايزها يف األهداف العالجية وحتديد الرصاع األسايس يساعد عىل  

والتشخيصية. واستنادا  إىل ذلك سوف نعرض ممارسة هذه العمليات يف الفصل الرابع 

 من خالل األمثلة.
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 Focalizationالبْوئرةَ 

رة   باملعنى احلريف للكلمة جتمع شعاع ضوئي يف نقطة مركزية )التبئري( يقصد بالب ْوئ 

 أي يف بؤرة.  .…

املختلفة من املالحظة يقود  تفعملية جتميع احلقائق الذاتية واملوضوعية للمستويا 

إىل بروز مشكلة ما تكون ذات أمهية تشخيصية أو عالجية. وهذا يعني بعبارة أخرى 

القيام بعملية تلخيص وإبراز للمعطيات التي تم احلصول عليها. ويتم استخدام كل 

لبؤرة، عىل نحو استخدام معطيات السرية الذاتية التقنيات املعروفة من أجل حتديد ا

 االنطباعات لذاتية للمعالج وذلك طبقا  لنوع البؤرة. و ومالحظات السلوك

 وميكن التمييز بني األنواع التالية: 

ض   1- ر   .بؤرة الع 

 .بؤرة املوقف املثري للمرض   2-

 .املقاومة(البؤرة التي تشكل عائقا  يف تفتح املشكلة )بؤرة    3-

البؤرة التي تعرب عن العالقة بني األعراض ونمط املواجهة )الدفاع( واحلوادث    4-

 الراهنة يف عالقة املعالج باملتعالج )البؤرة الدينامية(، والتي قد ترتبط أحيانا  مع حالة

أو العصف أو الفالش أو ما البارقة االسترباق أو اللمحة اخلاطفة، من االسترباق )

وهي عبارة عن خربة مفاجئة أو معرفة خاطفة تلمع برسعة  خربة )أها(يسمى ب

 (. oh-experienceالربق 

                                                 

 .حا  كلية بوئر )بوءر( يبوئر عىل نحو بلور يبلور قد ال يكون االشتقاق صحيالتبئري.  (1)

عبارة عن خربة فريدة تظهر يف جمرى التفكري مشحونة باملتعة تظهر لدى االستبصار املفاجئ يف سياق يبدو  

 للشخص يف البداية ال يمكن االستبصار به. 

  Max Wertheimerأول من صاغ هذا املفهوم عامل النفس اجلشطلطي ماكس فريهتايمر 

ويقصد هبذا الشعور السار، عندما ينبثق بشكل مفاجئ فهم بعد وقت طويل من التفكري حول مشكلة معينة: 
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املريض ملشكلة ما ألن جمال البؤرة يتشكل عفويا   صويمثل هذا احلادث التشخي 

سا  ملموسا  للتفاهم بني املعالج واملتعالج. ومن سايتجىل فيه موقف راهن يعكس أ

ل بناء البؤرة والتعامل العالجي مع البؤرة نرى أن ضمن النامذج املوجودة حو

 تصورات توميه وكيشله ولوبورسكي هي األقرب هلدفنا اخلاص. 

 (4891الصراع )لوبورسكي -تشكيل جوهر موضوع العالقة

بصياغة أهم األعراض عند املريض بام يف ذلك  1814قام لوبورسكي يف عام  

                                                                                                                            
 السعادة بالتفكري واملتعة باالستبصار. 

 Maxwerheimerماكس فريهتايمر 

دم ، يف براغ، وبدأ مسرية دراسته يف فرانفكورت عىل هنر املاين، حيث ق1113ولد ماكس فريهتايمر يف عام 

يف معهد علم النفس يف فرانكفورت،  1816حتى  1813. وبني عامي 1812أطروحته يف عام 

وأجرى هناك جتارب حول إدراك احلركة غريت جمرى العلم. فقد بدأ علم النفس اجلشطلطي يف ذلك 

 نرش فريهتايمر مقالته املشهورة حول احلركة احلقيقية واحلركة  1812الوقت يف فرانكفورت: ففي عام 

–الظاهرية. وهي عبارة عن إدراك احلركة التي تنشأ نتيجة مالحظة تعاقب رسيع لصور فردية ثابتة 

مبدأ األفالم السينامئية. ومن هذه الظاهرة استنتج فريهتامر أن إدراك الكل )ويف هذه احلالة شكل 

)الصور منفردة(. ومن خالل املبدأ األسايس  هاحلركة( ال بد وأن يكون خمتلفا  كلية عن إدراك أجزاء

، وضع فريهتايمر نظرية البنائية "خيتلف الكل عن جمموع أجزاءه الفردية"لعلم النفس اجلشطلطي: 

Structuralism  .التي كانت مسيطرة يف ذلك الوقت، والسلوكية كذلك موضوع الشك بشكل كبري 

يف  يعني منسقا  ىل  يف فرانكفورت  يف جامعة هومبولدت يف برلني، قبل واصل فريهتايمر دراساته التي بدأ مراحلها األو

هاجر للواليات املتحدة األمريكية  1833لعلم النفس والفلسفة يف جامعة فرانكفورت. يف عام  1828عام 

يف نيويورك. وعىل   New School for Social Researchوعمل يف املدرسة اجلديدة للبحث االجتامعي 

أنه كان نفسه يف املنفى فقد دعم قريهتايمر العديد من زمالءه العلامء األملان الذين كانوا معرضني الرغم من 

 للخطر. 

وإىل جانب نظرية اجلشطلط اهتم فريهتايمر يف إثناء حياته األكاديمية بمجاالت بحث أخرى. بالقانون و األخالق، 

 12ة و اآلنثروبولوجيا. تويف ماكس فريهتايمر يف والبيولوجيا العصبية و علم النفس الطبي و الفن والرتبي

  New Rochelle, N.Yيف نيو روشيل، يف نيويورك.  1843ترشين األول )أكتوبر( عام 

التي تطمح طبقا  العاملية، و "ماكس فريهتايمر-اتحمارض"يقيم معهد علم النفس يف فرانكفورت  1884ومنذ عام 

 ستعرافية و الفيزيوعصبية للتصورات النفسية مع بعضها. الجتاهها التخصيص إىل ربط املظاهر اال
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سوابقها وسياقها البني شخيص. فالسياق البني شخيص يتفتح من خالل ما يذكره 

املريض حول العالقات املهمة وبشكل خاص من خالل طبيعة العالقة العالجية. 

والكاشف املهم لوجود موضوع رئييس هو أمهيته. فهو يظهر دائام  بشكل من األشكال 

يف حديث املتعالج ويعرب عن نفسه شكليا  من خالل نفس الشكل املتكرر باستمرار 

أشخاص من احلياة و لنموذج عالقة يف التعامل مع أشخاص يف الوقت الراهن

 الطفولية الباكرة. 

 ويقرتح لوبورسكي اللوغاريتم التايل لبناء موضوع عالقة: 

 

ديث فيها عن تفاعل مع شخص ما حتديد حدث عالقة، أي سلسلة تفاعل يتم احل   1-

 )بام يف ذلك املعالج(.

اختصار املشكلة املفهومة إىل مجلة ذات مركبني رئيسيني، أي أهداف املتعالج    2-

، ونتائج املحاولة من أجل حتقيق رغبة. «.)شخص ما(…أريد شيئا  من » )مثل:

 :هنا يمكن أن يتعلق األمر

 أو(  «.…ولكني أخاف» بنتيجة داخلية )مثل 

 (.« ..…إال أنني أرفض» بنتيجة خارجية )مثل 

 ومن ثم فإن هذه اجلملة حتتوي عىل:

 إدراك رغبة. 

  .و إدراك موقف خطر يتضمن االستسالم املتوقع وعدم الثقة واخلوف 

سابقا  و حاليا  خارج العالجو بناء ثالثية زمنية ملوضوع العالقة: حاليا  يف العالج 

 (. 1841)لوبورسكي، 

 نظرا  لوجود درجة عالية من التشابك بني بنى الدوافع الالشعورية فإنه من الصعب 

التفاعلية يف  العمليةإجراء تشخيص عىل مستوى البؤرة مستقل عن العالقة املتبادلة مع 
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 العالج نفسه:

فبناء البؤرة، من جهة، ال يتم بمساعدة تعاطف املعالج فحسب وإنام عليه بصورة  

 حد ما استخدام انطباعاته حول الطبيعة الراهنة للعالقة يف العملية شعورية إىل

، ومن جهة أخرى تظهر إشكالية عالقة ما متيز اضطرابا  عياديا  ما بطريقة ما ةالتشخيصي

 وطبيعة متطلباهتا.  يف العالقة، حيث تتجىل درجة أمهية هذه اإلشكالية بمقدار متايزها

ومن هذه الناحية تتطلب الصورة التقريبية للبؤرة العالجية إقامة عالقة أو ارتباط  

بني العالقات الراهنة اخلارج عالجية والداخل عالجية. وهذه االرتباطات يمكن 

مالحظتها يف العادة عندما يستمر متايز عالقة التعاون األولية )أنظر الفصل الرابع 

 يف جماالت معينة من البؤرة: واخلامس(، ومن ثم ينصب السابق 

ومن اتصاالت العالج السابقة يمكن متابعة تطور مشكلة العالقة يف العالج مع  

وهنا ينبغي النظر لشكل  -مراعاة رشوط )املتطلبات( املوقفية املعنية يف املقطع الطويل

 أنظر الفصل الرابعبدل العرض( بشكل مركب باستمرار )العالقة والعرض )القلق، ت

من خالل تقارير املتعاجلني حول العالقات الباكرة والباكرة جدا   -(2.5فقرة ال

-والعالقة الزمنية بني نشوء املرض واملوقف احليايت )طريقة وتطورهم التاريخ حيايت

الخ(. ويعد تناول مظهر املجرى، أي االرتباط الزمني …العرض، سرية احلياة-السياق

وهري لبناء الفرضية التشخيصية يف كل بني شكل العالقة والعرض هو أساس ج

 . العمليةأطوار 

 للعملية التشخيص املرافق    4-

 العملياتيمشكالت أساسية يف تصوير الواقع    1.4-

كان فرويد قد قام بوصف صعوبات إدراك الترصف العالجي النفيس من خالل  

مل أكن  مؤهال  » :«ادراسات يف اهلستريي»وذلك يف  1185الطرق املألوفة يف الطب يف عام 

يف العالج النفيس، بل أن تأهييل كان عىل التشخيص املوضعي والكهربائي مثل أي 
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متخصص آخر يف األعصاب. إن قراءة سري األمراض التي أكتبها كقصص وافتقادها 

للصياغة اجلدية العلمية إن صح التعبري ما زال يؤثر يب تأثريا  كبريا . وعزائي هو يف 

وليس عن هذه النتيجة  ملوضوع عىل ما يبدو هي املسؤولةاملوضوع. فطبيعة اطبيعة 

 الكهربائية ال تصح يف دراسة اهلسترييا، الستجابات املوضعي وا ص. إن التشخيتفضييل

إال أن العرض املطول للحوادث النفسية كام اعتدنا عليه من األدباء يسمح يل مع 

 «صول عىل نوع من الرؤية يف جمرى اهلسترييااستخدام بعض الصيغ النفسية القليلة احل

  (. 224)فرويد األعامل الكاملة، دراسات يف اهلسترييا، ص. 

املزودة ببعض املصطلحات –ما زال الوصف واملشاهد قرن ونيف واليوم وبعد  

التي تدور بني شخصني أو عدة أشخاص طريقا  مألوفا  للتواصل  -التخصصية

 التخصيص. 

وهلذا األمر عالقة بموضوع العالج النفيس كذلك الذي يتمنع عن كل اقرتاب  

طرائقي غري مالئم. فكل اجلهود للدخول إىل حدث اجتامعي ما بطرق ال تستطيع 

باألصل قياس هذا احلدث بالتحديد ظلت دون جدوى وغري مالئمة. مثل ذلك حماولة 

تى حماولة مساواة متغريات جعل سامت املرىض دون مراعاة سياق املتطلبات أو ح

 . العمليةمستوى عضوي معزول )مثل ضغط الدم ونبض القلب( مع 

 واخلالف املثمر بني الترشيعيني والتصويريني أو التفسرييني والذي يقوم يف جوهره 

عىل فهم علمي جامد غري جديل قد تراجع يف هذه األثناء إىل مسألة حتقيق املطلب 

عدة متوافقة مع املوضوع ودون ثغرات لإلجراء ككل العلمي من خالل اشتقاق قا

  .ومن خالل قابلية الدراسات املجراة للتكرار

وقد تم إكامل معايري الصدق واملوضوعية واملوثوقية التقليدية التي يتم من خالهلا  

تعيري طرق البناء أو القياس بمقاييس أخرى يف ضوء مناسبة املوضوع للمناهج. ومتت 

إىل معيار القابلية للموضعة  أخرى أبعد من املعايري التقليدية األخرىمعايري  إضافة
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 )أي رضورة جعل جمرى الدراسة أو العملية قابال  لإلعادة من تلقاء نفسه(. 

وتعني األمهية الذاتية قيمة املقطع املوصوف بالنسبة للمريض أو للعرض.  

ملتعالج ومن املالحظ ويفرتض لليشء املدرك عىل أنه مهم أن يكون مفهوما  من ا

اخلارجي، أي ينبغي له أن يكون قابال  ألن جيعل موضوعيا ، بكلامت أخرى عليه أن 

يبدو مهام  بالنسبة لكل املشاركني يف املوقف. كام يوجد معيار آخر يتعلق بالطبيعة املركبة 

 دية. للحدث املوصوف. وهنا يتم التأكيد عىل إبراز مواضيع ذات أمهية من الناحية العيا

 ومن وجهة نظر األهمية فإن للوسائل التالية أهمية كبرية:

 .املالحظة الذاتية   1-

 .تقدير الذات من النوع االستعادي )املايض(   2-

 تقدير الذات املرتافق مع املجرى)احلارض(   3-

 .التقارير حول املزاج واملشاعر   4-

 .املالحظات املسجلة يوميا  )مذكرات(   5-

 .معطيات أو بيانات تاريخ احلياة )بيانات املقابلة(   6-

 الخ.…التوقعات واملخططات املستقبلية   7-

تزداد هذه األمهية من خالل التصميم املسبق للموقف، أي بناء إطار موقفي  

وإطار متطلبات منطقيني، حيققان ويميزان مظهر االرتباط بالسياق بالنسبة لكل إجراء. 

ات تتم ضمن إطار موقفي. ومن ثم يفرتض أن يكون هذا كل عملية تقدير للذف

التقدير صاحلا  يف إطار هذا املوقف بالتحديد. وبناء عىل ذلك يتم هبذه الصورة تقييد 

ميول التعميم غري املناسبة. وهنا نقرتب من إمكانية املوضوعية. فكلام كان سياق 

أكثر ومن ثم أمكن جعله الترصف املوقفي أكثر وضوحا ، أمكن حتديد إجراء التصوير 

موضوعيا . وبغض النظر عن هذا ينبغي استخدام معايري الصدق التقليدية يف كل إجراء 

 وحيث تسمح املعطيات بذلك يف تطوير الطرائق. 



 

  52 |صفحة 

 

 هرم مستويات املالحظة    2.4-

يؤكد التفسري املقرتح ملستويات التصوير عىل املظهر البنيوي للتفاعل العالجي  

متسق من الرؤية. وتتيح املتغرية الرئيسة املستخدمة يف العالج التفاعيل  بصفته مستوى

الديناميكي، أي عالقة التعاون العالجية، اتساق املعالج واملتعالج ومتغريات املوقف 

النوعية  العمليةككل. ويقصد هبذا أن مظاهر  العمليةعىل مستوى يسمح بفهم 

ارتباط حوادث نفسية جسدية واجتامعية  كأشكال معينة من التعلم أو حل املشكلة أو

 . العمليةرة مطابقة للمستويات األدنى من ء  تتطلب بو

فإنه مل يعد ينظر اليوم لعوامل التأثري  العمليةواستنادا  إىل هذا األسلوب يف فهم  

العالجية، أي لطرق وتقنيات التعديل، استنادا  خلصوصيتها املدرسية، وإنام ينظر إليها 

. ومن ثم العمليةللوظيفة التي تكتسبها يف أوقات خمتلفة أو يف أطوار خمتلفة من  استنادا ُ 

، األمر الذي جيعل من أمهيتها للعملية تكتسب التقنيات املختلفة أمهية خمتلفة بالنسبة 

النظرية التي حددها مؤسسوها نسبية جدا . )أنظر كذلك الفصل الرابع حول العالقة 

 .(التدخل والتأثريبني 

األسايس من أجل إحداث تعديل ما هو طبيعة عالقة  العمليايتإن املوضوع  

 املتعالج باملعالج. فهذه العالقة هي التي حتدد استخدام التقنيات وطريقة تأثريها. 

واستنادا  لفهمنا للعملية العالجية النفسية فإنه يمكننا بناء التنظيم اهلرمي التايل  

 . للعمليةسبة ملستويات املالحظة املهمة بالن

، فوق الفردية، ضمن لتكاميلينبغي النظر ملستويات اإلطار افيه شك  ومما ال 

 «موقع الفرد»طبيعة عالقة التعاون العالجي، أي هل هي مساعدة، وكيف حتمي 

 املريض؟. 

 

 أما األجزاء األساسية احملددة لنوعية هذه العالقة فتتشكل من:
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تي تبني نصيب املتفاعلني منفردين يف ضبط هذه العالقة املعايري الشكلية للتفاعل ال   1-

)من يقود من؟ هل العالقة الفعلية ذات طبيعة متناسقة ومتكافئة أكثر أم أهنا ذات 

تقدير طبيعة املساعدة وموقع  طبيعة غري متناسقة ومتسقة؟(. وتتيح هذه املعايري

 الشخص يف عملية تقديم املساعدة.

تنتاجات من خصائص أخرى يف تنظيم العالقة من خالل باالس تسمه  املعايري التي   2-

االجتامعي  -املتفاعلني. مثال ذلك متتلك التلميحات حول البعد والقرب العاطفي

 للرشيك أو املسامهات املعنية يف التفاعل أمهية.

استخالص استنتاجات من مواضيع التعاون املضمونية. تسمح باملعايري التي    3-

بعالقة البؤرة بطبيعة التفاعل. و هنا بجعل البؤرة الرئيسية موضوعية ويتعلق األمر

مثال إىل أي مدى يمكن إثارة املشكلة التفاعلية املثارة يف العالقة العالجية ذات 

 األمهية بالنسبة للمريض من الناحية املرضية وأن تتحول إىل موضوع.

 أما مستويات املالحظة الفردية املتضمنة لذلك فتضم:

املظاهر النفسية املختلفة لقدرة الترصف الفردية )متغريات الدوافع وضبط الذات    1-

 واملحيط ومتغريات القدرات وتقنيات السلوك وأشياء أخرى كثرية(.

 املظهر اجلسدي للتنظيم العضوي )عىل نحو مقاييس الوظيفة النفسية الفيزيولوجية   2-

 ياء أخرى(.والنفسية اهلرمونية والنفسية املناعية وأش

 للعملية بعض أدوات التشخيص املرافقة    3.4-

فيام ييل عرض لبعض أدوات التشخيص املختربة جتريبيا  التي نستخدمها وتطبيقها  

 العميل.

 

 تحديد دوافع العالجتقدير لمقياس    1.3.4-
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 للعملية دوافع العالج بوصفها متغرية من املتغريات االتساقية   (1)

يف التصورات التقليدية ملعاجلة العصابات واجه موضوع تشكيل دافع خاص  

فاألشخاص  للعالج النفيس بوصفه مشكلة ذات أمهية عالجية الكثري من الرتدد.

الذين ال يمتلكون دوافع للعالج ال يمكن عالجهم. ولكن ويف الوقت نفسه ومع 

ابات النرجسية لألنا توسع العالج النفيس ليشمل جمموعات مرضية أخرى كاالضطر

واملرىض بأمراض جسدية نفسية وآخرين فقد تم استخدام املستويات  والدهانات

]األمية  Alexithymiaاملختلفة للدوافع يف العالج بصورة واضحة يف عالج التكتم 

من قبل كوهتس وكرينبريغ ويف  احلدوديةونامذج النرجسية والشخصية  االنفعالية[ 

مخس دقائق عالج لطبيب »من قبل بالينت يف و تأثري باألزماتدراسة الدوافع يف ال

 الخ.  …«املنزل

 أطوار دوافع العالج  (2)

 .«أحتاج إىل مساعدة»…الدوافع العامة للعالج    1-

 .« أحتاج إىل مساعدة عالجية نفسية خاصة».…دوافع العالج النفيس   2-

أنا مستعد إلدراك العالقة بني » …دوافع حول إدراك االرتباط املريض املنشأ    3-

 .«…العرض واملوقف

 دوافع التأثري الفاعل عىل الذات.   4-

أرى إمكانية التأثري الذايت الفاعل وأشعر »…دوافع متعلقة باإلمكانات املتحققة   5-

بقدريت عىل التأثري وأريد أن أسعى إىل بقاء التغريات اإلجيابية حتى ضمن الظروف 

 .«الصعبة

، ذلك أن العمليةيف الوقت نفسه النظر هلذه األطوار باعتبارها مراحل  كام يمكن 

ترتبط يف مظهر دوافع العالج ببؤرة معينة:  للعملية كل متغرية من املتغريات األساسية 

موقف املتعالج من العالج، شكل عالقة املتعالج باملعالج وكذلك عالقة املجموعة 
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ديناميكية حمددات العالج الفردي وأشياء أخرى الدفاع، و/باملتعالج ونموذج املقاومة

 كثرية.

 (: مقياس حتديد دوافع العالج1) جدول

 ( عىل املستوى الذي ينطبق عليك يف اللحظة الراهنةالتعليامت: الرجاء وضع إشارة )

 املستوى األول:

صــحتي ليســت جيــدة، إننــي مــريض 

وأشـــعر بـــالعجز، أحتـــاج مســـاعدة 

يعطيني دواء أو شخص ما، بأية طريقة، 

  يتخذ أية إجراءات طبية أخرى.

 أمثلة توضيحية

ال أعتقـد أن آالمــي سـتختفي مــن تلقــاء  -

 نفسها.

ــالل  - ــن خ ــن م ــن أن تتحس ــالتي يمك ح

 العالج الطبي.

ــالج إذا  - ــن الع ــوع م ــتعد ألي ن ــا مس أن

 ساعدين أحدهم.

 

 املستوى الثاين:

أدرك أن طبيعــة آالمــي نفســية عــىل 

فأنا أحتاج إىل عـالج األغلب، ومن ثم 

نفيس فقط، أو عـالج طبـي مـع عـالج 

 نفيس.

بام أن سبب آالمي يرجع جلذور نفسية فأنا  -

 أحتاج إىل عالج نفيس هلذه اجلذور.

ــري  - ــن تغي ــي م ــالج يمكنن ــاج إىل ع أحت

 تصورايت ورؤيتي السائدة حتى اآلن.

ــتطيع  - ــي أس ــالج نفيســ ك ــاج إىل ع أحت

   من جديد. التعامل مع احلياة بصورة أفضل

 املستوى الثالث:

أشعر بالعالقة بني األعـراض وموقـف 

ــه. أو أشــعر  معــني أكــون موجــودا  في

 بوجود عالقة بـني سـلوك مـا أقـوم بـه

 حدوث أعراض معينة.و

األعراض بالنسبة يل مؤرشا  عىل  تأصبح -

 .طأسلوكي اخل

 غالبا  ما أعرف ما الذي تعنيه أعرايض. -

عندما  ما خطأأعرف اآلن أنني أفعل شيئا   -

 تظهر األعراض.
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 املستوى الرابع: 

أرى وجود إمكانية التدخل الفاعل من 

 .معانايتأجل التخلص من 

أشعر أين أستطيع تغيري نفيس ومن خـالل  -

 هذا التغيري أستطيع السيطرة عىل أعرايض.

 أدرك كيف أستطيع التأثري عىل إحسايس. -

أنا ال أقف عاجزا  أمام آالمي بل أسـتطيع  -

 التأثري عليها بفاعلية. 

 املستوى اخلامس:

أستطيع اآلن التحكم بـأعرايض وأريـد 

التغــريات  تظــل هــذه أن أسـعى إىل أن 

 حتى ضمن الظروف الصعبة.قائمة 

 

أشعر بالصحة من خالل العالج وعيل أن  -

 أسعى إىل اإلبقاء عىل هذه التغريات. 

ــرف  - ــيأع ــه ســوف يكلفن ــاظ  أن االحتف

 بالتغريات املحققة جهدا  كبريا  

  

 حتديد الرتكيبة التفاعلية   2.3.4- 

األطر و يقوم العالج النفيس بتحقيق تالؤم أفضل بني املنظومة املرجعية للمريض 

من املنظومة املرجعية االجتامعية  كجزءاملرجعية القائمة موضوعيا . ويشكل املعالج 

للمريض ركنا  أساسيا  يف هذه العملية، يامرس وظيفة داعمة ومشجعة من خالل تركيزه 

بشكل تكاميل عىل حاجات املريض أو من خالل سعيه ألن تنسجم ظروف املحيط مع 

احلاجات الفردية للمريض. ومن خالل هذه الوظيفة يمتلك املعالج وظيفة املنظم 

تر يف هذه املنظومة حيث يمتلك ومن خالل البناء الشعوري للعالقة إمكانية للتو

ختفيف التناقضات البني فردية والبني شخصية أو حتى تأزمها أو تغطيتها أو جعلها 

أكثر شعورية. ويعكس التقدم العالجي الفردي من خالل هذا املظهر درجة أعىل من 

 التاميز يف بناء العالقة االجتامعية. 

بالدرجة األوىل تصورات حول  التكاملية العمليةنتيجة لذلك يتضمن نموذج و 

تسلسل التطور باجتاه عالقة و الطور الذي تتشكل من خالله العالقة االتساقية املساعدة

متكافئة، وحول األطوار املستقرة وغري املستقرة وحول املعوقات التي ينبغي التغلب 
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 عليها بشكل منهجي. 

العنارص األساسية املكونة لكل عالج نفيس عىل مستوى االتساق ومن هنا فإن  

 املختار هنا تتألف من:

 .الطابع الديناميكي للعالقة العالجية   1-

 ديناميكية تعديل هذه العالقة )التحرك بني عالقة متسقة ومتكافئة(.   2-

 التكافؤ -بنية الكفاءة

املعالج يتم استخدام مقياس -من أجل حتديد البنية االتساقية لعالقة املتعالج 

 سدايس التدرج لقياس الكفاءة )الثبات والقدرة عىل التوكيد( ولقياس التكافؤ )اجلذب

 االجتامعي االنفعايل(.

 قياس أو حتديد الكفاءة  (1) 

 ويتم من خالل استخدام املتدرج:

 غري واثق 3 2 1 3 1 2 3 واثق بالنفس

 مسيطر 3 2 1 3 1 2 3 خاضع

 مستقلغري  3 2 1 3 1 2 3 مستقل

 )توكيدي( غري مستسلم 3 2 1 3 1 2 3 مستسلم

 مرتدد 3 2 1 3 1 2 3 حازم

 مقرر )يعرف ما يريد( 3 2 1 3 1 2 3 منقاد
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 كام يتم تقدير التكافؤ من خالل املتدرج: 

 )اليبايل(  غري مراع 3 2 1 3 1 2 3 )مبايل(  مراع

 طيب القلب 3 2 1 3 1 2 3 لئيم

 غري مستقيم 3 2 1 3 1 2 3 مستقيم

 )ودود( لطيف 3 2 1 3 1 2 3 ثقيل الظل

 غري متفهم 3 2 1 3 1 2 3 متفهم

 جذاب 3 2 1 3 1 2 3 منفر

ويبدي املتعالج رأيه بعد كل جلسة عالجية يف املسائل املتعلقة باملوقف الراهن،  

 حيث يقدر عىل املتدرج املسائل التالية:

 .(؟ )مفهوم الذات()كفئا ، متكافئا  كيف أرى نفيس    1-

 .كيف أرغب أن أكون؟ )تصور الرغبة(   2-

                                                 

التكافؤ يف علم النفس، يعني تكافؤ مواضيع اإلدراك. ويعني القدرة النسبية عىل التوحد أو االستجابة أو التفاعل. وهو التامثل  1

قدراته وعنارص البيئة  التي مؤلف من دوافع الفرد و "احليز احليوي"))يرى ليفني  أن أو التطابق بني احلدث وانعكاسه. 

تقع ضمن ساحته اإلدراكية ويمكن التعامل معها يف حلظة ما. وأن حدوده تنتهي عند العنارص املادية األخرى التي ليست 

بمتناول إدراك الفرد وتصوراته خالل تلك اللحظة. فاألشياء تكتسب قيمتها بالنسبة للفرد بقدر ما تشكل موضوعات 

من  جمال إدراكاته واهتامماته مادامت هدفا  ألفعاله وسببا  لتوتره. ولكنها قد ترتاجع إىل ما وراء لدوافعه. وهي تقع ض

يف وقت الحق بعد أن يشبع الدافع ويزول التوتر. وبفضل التمثيل البياين  أيضا  متكن ليفني من  "احليز احليوي"حدود 

وير العوائق واحلواجز التي تفصل الفرد عن اهلدف. وصار إىل مناطق، وحتديد اهلدف فيها، وتص "احليز احليوي"تقسيم 

ومتثيل القوى السيكولوجية الفاعلة أثناءها. ويرى ليفني أن ما  "احليز احليوي"يفرس السلوك يف حلظة معينة بإعادة رسم 

الت التي تطرأ عىل وإنام القوى السيكولوجية يف داخله. ولذا ينبغي أن تعالج التحو "احليز"يتغري لدى إعادة الرسم ليس 

الدافعية وحيس هبا الفرد عىل أساس دينامية الكل. حيث أن الفرد يفعل)يؤثر( يف بيئة حمددة تشمل مناطق ذات قوة جاذبة 

. والتكافؤات، عنده، إما أن تكون موجبة)+( أو "Valenceالتكافؤ "وأخرى نابذة.  وهذا ما عرب عنه ليفني بمفهوم 

طقة التكافؤ مركز جمال القدرة. فعندما يكون التكافؤ موجبا  تتجه مجيع القوى السيكولوجية (. وتعترب من-تكون سالبة)

نحو تلك املنطقة. وعندما يكون سالبا  فإن هذه القوى تنزع إىل االجتاه املعاكس(( علم النفس يف القرن العرشين، بدر 

 .313،   1( ج2331الدين عامود )
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 كيف أرغب أن يراين املعالج؟)التصور املخمن من اآلخر.   3-

 كيف أرى أنا املعالج؟ )تصور املعالج(.   4-

شكل ختطيطي عىل شكل حمورين  يفوبعد كل جلسة معاجلة يتم تفريغ النتائج  

 (. 1متعامدين. أنظر الشكل )
 

 

 والتكافؤ بعد كل جلسة. )الفعالية(  (: عرض ختطيطي لتوافق الكفاءة1شكل )

 

 حتديد التباعد الواقعي واملرغوب املحسوسني بني املتعالج واملعالج

التباعد استخالص استنتاجات أساسية حول  -التقارب Dimensionيتيح لنا بعد  

طبيعة العالقة ويعطي داللة حاسمة عىل درجة اتساق املنظومة االجتامعية وبشكل 

 خاص يف الفرتة األوىل واألخرية من العالج. 

وهتدف إدارة التحديد إىل حتديد متايز داليل مرتبط بمتصل مقسم إىل عرش  

عالج بتحديد البعد الداخيل املعاش فعال  واملرغوب عن وحدات . ويقوم املعالج واملت

 (.2رشيك االتصال عىل هذا املقياس )أنظر الشكل 
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 التقارب االنفعاليني –مقياس تقدير التباعد 

 قدر املسافة املعاشة بني ذاتك وبني املعالج بمساعدة املقياس التايل:

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 

 احلقيقةاملسافة 

 اليوم، هذه اجللسة

 املسافة املرغوبة فعال  

 : مقياس تقدير التباعد(2)شكل 

 قياس القلق اجلسدي والنفسي املوقفي

يتيح لنا تسجيل القلق املوقفي والفروقات الناجتة عن ذلك بني املتعالج واملعالج  

 social involvementsاستخالص استنتاجات مهمة لدرجة التشابك االجتامعي 

ولالستجابة الفردية عىل تبدالت العالقة العالجية. ومن أجل قياس احلالة االنفعالية 

يف العملية العالجية يتم استخدام مقياس أبعاد القلق اجلسدي والنفيس عىل اعتبار أن 

هذا املقياس أكثر األدوات حساسية من الناحية املوقفية، حيث يقوم كل من املعالج 

 قطب. 16بتقييم نفسيهام من خالل  واملتعالج

 أواًل: بالنسبة للقلق اجلسدي:

 مسرتخ 6 5 4 3 2 1 متوتر

 متصلب 6 5 4 3 2 1 )مرن(   رخو

 منرشح 6 5 4 3 2 1 جامد

مرتعش 

 )متململ(

 غري مرتعش 6 5 4 3 2 1

 متشنج 6 5 4 3 2 1 مرتخ

 منتفض 6 5 4 3 2 1 معتدل\طري
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متنبه )أعصاب 

 مشدودة( 

 مليح، خفيف الظل 6 5 4 3 2 1

 مريح  6 5 4 3 2 1 منفجر 

 ثانيًا: بالنسبة للقلق النفسي:

 واثق 6 5 4 3 2 1 غري واثق

مألوف 

 )ودود( 

 مقبض، رهيب، غري مألوف  6 5 4 3 2 1

 )حممي( غري مستسلم 6 5 4 3 2 1 مستسلم

 غري مدعوم )مرتوك، متخىل عنه( 6 5 4 3 2 1 حممول مهه 

 مسيطر 6 5 4 3 2 1 عاجز

 فوضوي 6 5 4 3 2 1 منظم

 به غري مبال 6 5 4 3 2 1 يؤبه به

 غري حمبوب 6 5 4 3 2 1 حمبوب

ويتم إعطاء التعليامت التالية: يرجى تقدير حالة مشاعرك الراهنة عىل هذه القائمة. 

(: 1عىل الرقم الذي ينطبق عىل حالتك، حيث تعني األرقام: ) ()ضع إشارة 

 ( جدا . 5( قليل نوعا    ما، )5( قليل، )4( قليل، )3( نوعا  ما، )2) جدا ،

 التقييم اتقياس إجراء   4.4-

بام أن األمر يتعلق بتطوير اإلجراءات القابلة لالستخدام الروتيني فإن معايري  

القابلية لالستخدام العميل واقتصاد الوقت تلعب دورا  كبريا . ومن هنا فإنه يمكن 

اعتبار املقياس اقتصاديا  وال حيتاج لوقت طويل من أجل حتويل القيم إىل شكل 

عىل شكل مصمم ليتمكن املعالج من  عملية للختطيطي. ويتضمن املقياس املرافق 

خالله بإجراء عرض ختطيطي لنتائج القياس التي تم احلصول عليها يف جلسات 
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 .(3)أنظر شكل  العمليةثالث. وتتيح هذه التخطيطات إلقاء نظرة رسيعة حول 

 لطرائق العملية التشخيصيةوصف عام 

سنعتمد يف الوصف التايل للمتغريات وعالقتها ببعضها عىل دراسات عدة تم فيها  

 حتليل جمرى العالج لسبعني مريض تقريبا  تم عالجهم بالطريقة املعروضة هنا وبالعالج

النفيس املتمركز حول املتعالج )العالج النفيس باملحادثة(. وكانت النتائج عىل النحو 

 التايل:

طوارا  كبرية من االستقرار وعدم االستقرار بشكل متناوب، مع تبدي املتغريات أ 

العلم أن هذه التبدالت ترتبط مع إعادة بناء العالقة العالجية بشكل واقعي. ويبدو أن 

% من 25كمية حمدودة من مثل هذا النوع من إعادة البناء ترتبط بنجاح املعاجلة )حوايل 

 العدد الكيل(.

فتتوافق مع بعضها بصورة ضئيلة إىل حد ما إال أن هذا أما متغريات املقياس  

التوافق يعد توافقا  مميزا . ويصح هذا بشكل خاص عىل العالقات الثابتة إىل حد ما بني 

سمتني حتى الثالث سامت ملقياس ما، عىل نحو العالقة الثابتة بني مفهوم الذات 

التكافؤ أو االرتباط املرتفع /فاءةالواقعي واملرغوب استنادا  إىل البعد االنفعايل أو الك

جدا  بني قيم القلق واملتعالج واملعالج هذا من جهة ومن جهة أخرى ينتج نموذجا  مميزا  

  التكافؤ اخلمسة./ جدا  من خالل متغريات الكفاءة
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 فادي  غ.( املريض: ) املعالج: الدكتور )س( 

 ( 8اجللسة رقم ) 11.33الساعة:  3/1/2331التاريخ: 

 التكافؤ-حقل استقطاب الفعالية )الكفاءة(

 

 

 

 

 

 : مقياس مرافق للعملية  لتوثيق النتائج بطريقة ختطيطية للنتائج التشخيصية املرافقة(3)شكل 

 )نموذج قياس واحد(

وقد أسفر حتليل تصنيفي هيدف إىل احلصول عىل توافق نموذجي عىل شكل تركيبات 

 التكافؤ عن النتائج التالية:/نمطية مركبة داخل املخطط الكفاءة

 يف الواقع ال يتم استنفاذ اإلمكانات الرياضية كلها لبناء اثنتا ومخسون مركبا  خمتلفا . 

% من جلسات العالج، يف 13فتسع حاالت فقط من بني اثنتني ومخسني حالة توضح 
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أنه عىل  حني أن ثامين عرشة إمكانية ال تظهر عىل اإلطالق. وتؤكد هذه النتيجة االعتقاد

 . العمليةما يبدو أن مركبات قليلة من السامت تقيس وجوها  أساسية من 

 ممارسة ضبط العملية حول

 )إمكانات التغذية الراجعة لتشكيالت عالجية نمطية(

 تؤكد النتائج املعروضة حتى اآلن أن األدوات املعروضة تقدم من الناحية الطرائقية 

اول فيام ييل من خالل األمثلة جعل عالقة التوافق أطرا  أساسية لعملية العالج. وسنح

املتعالج أكثر اقرتابا  من الواقع. وحسب -النمطي مع الواقع العيادي لعالقة املعالج

العرض السابق فإن تشكيلة املتغريات أساسية ونموذجية. فهذه الرتكيبة تقدم لنا 

 معلومات حول:

 .النمو( -الطبيعة املركبة )أبعاد النكوص   1-

 عدم االستقرار(–ديناميكية التعديل )أبعاد االستقرار    2-

 مظاهر نوعية أخرى للعالقة العالجية.   3-

 تشكيل التكاملية 

يمكن النظر العتامد املتعالج املستمر والواضح بدرجات خمتلفة، تبعا  لنوع وشدة  

اه املعالج االضطراب عىل املساعدة العالجية وتعلقيته وميله الختاذ موقع نكويص جت

 (.4. )أنظر شكل العمليةعىل أهنا مظاهر أساسية من خصائص 
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 العالجية العملية: النكوص والتقدم يف  (4)شكل 

 

ويتم االستنتاج الشكيل هلذا املظهر من خالل عرض الفروق بني مفهوم الذات  

صورة املعالج يف مقطع عريض )الشكل / )والصورة املخمنة أيضا ( والصورة املرغوبة

 (. 6 و  5

 تشكيلة االستقرار وعدم االستقرار

يتم يف إطار مرجعنا الطرائقي حتقيق تعديل لشكل عالقة ما من خالل ما يسمى  

. ويف احلاالت النموذجية تتجىل إعادة تصميم disintegrationبصور عدم االتساق 

املعالج من خالل التنافر الذي يظهر فجأة لصور املنظومات املرجعية الذاتية للمتعالج و

الذات واآلخر، األمر يقود إىل ظهور تشكيالت مركبة من عدم االتساق. ويمكن 

 بأهنا امليل إىل حل املركبات.  constellationتعديل تشكيلة ما  اعتبار كفاءة

 (.5)أنظر الشكل، : طور ثابت ومستمر جللسات عدة من النكوص العالجي   Iمثال 

عىل سبيل املثال  للعملية : نموذج عدم االتساق كبداية حلركة تصاعدية IIمثال 

 (. 4)الشكل 
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الصورة املرغوبة/صورة املعالج بشكل غالب -(: الفروقات بني صورة الذات5شكل )

 يف بعد الفعالية كتعبري عن وضعية نكوصية واضحة للمريض
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مفهوم الرغبة/ صورة املعالج كتعبري عن شكل أكثر  –: تشابه مفهوم الذات (6)شكل 

 اتساقا  من العالقة
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 .5دم االتساق: حل املركبات الثابتة سابقا  مثلام هو األمر يف الشكل : نموذج ع(7)شكل 
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وعند التوتر املتساوي ملثل هذا النوع من أطوار عدم االتساق فإن التطورات  

املالئمة تتميز عن التطورات األقل مالئمة من خالل وجود فروق قليلة الداللة بني 

مركب الذات )مفهوم الذات، الصورة املخمنة، صورة اآلخر( ومركب صورة الرغبة 

ثاين من فرتة العالج. ويعني هذا األمر من )صورة الرغبة، صورة املعالج( يف النصف ال

 عزلة قليلة للمعالج. و الناحية العملية اقرتاب موقع ثابت لتقدير الذات

 حتديد بعض املواقف العالجية النموذجية املشكلة

سنقوم فيام ييل من احلديث بعرض متثييل لتشكيالت متفرقة من أطوار خمتلفة من  

 العالج. 

 الطور األولي: 

للطور األويل من العالج أن يتصف بنمط يمكن تفسريه عند املرىض يغلب  

شديدي االضطراب عىل أنه ثبات فيزيولوجي ظاهري وضغط إنجاز ضعيف )أنظر 

(. فإذا مل يتم 8الشكل و 2، وعدم ثقة وصد للعالقة )املثال رقم 1والشكل  1املثال رقم 

إما أن يقود ذلك إىل قطع العالج  أخذ طابع الداللة ملثل هذا النمط بعني االعتبار فإنه

  أو إىل ترصفات أخرى للمريض خارج العالقة العالجية.

وحيتمل أن تكون مشكلة املعالج يف التساهل مع موقع نكويص للمريض. مع  

العلم أن هذا املوقع النكويص قد يكون مرغوبا  يف الواقع. ويظهر هذا التساهل مع 

اخلاطئ الستقرارية املتعالج يف العالقة العالجية  املوقع النكويص عمليا  يف التقدير

وحدات. ويرتبط هذا الفرق مع  13>)يكون الفرق بني مفهوم الذات ومفهوم اآلخر 

(، األمر الذي 13ارتفاع القلق وازدياد احلاجات النكوصية للمتعالج )أنظر الشكل 

ؤدي إىل عدم وحدة(، وي 23>مفهوم الذات ومفهوم اآلخر  يقوي التوتر )الفرق بني

(. ويغلب أن تظهر فروقا  بني مفهوم الذات ومفهوم اآلخر بدرجة 11االتساق )الشكل 

أي  «بتأثري ماص أو اجتيايف»وحدات( يف أطوار العالج الالحقة وتتصف  13<قليلة )
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 أن تقدير الذات عند املريض يتبع منحى التقدير الذي حيمله املعالج عن املريض. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج أويل للتأثري االنفعايل القليل(8)شكل 

 )قارن قيم القلق والتباعد وقيم دوافع العالج(
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 «دفاع شكاك ضد العالقة، أو صد هلا»: (9)شكل 

 صورة اآلخر املخمنة واقعه يف الناطق السلبي

 



 

  42 |صفحة 

 

  

  

 

 

 

 

 

 املعالج : تقدير خاطئ حلاجة املتعالج للمساعدة من قبل(10)شكل 

 وحدة( 20)الفارق بني صورة اآلخر وصورة الذات أكرب من 

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

 الصورة المرغوبة للمريض صورة المعالج 

 صورة اآلخر المخمنة   صورة اآلخر

 الصورة الذاتية للمريض
- 

+ 

+ - 

0

2

4

6

8

10

0 1 2

 ( واقع)المعالج 

 (  رغبة)المعالج 

 (  واقع)المريض 

 (رغبة)المريض 

 الدافعية للعالج 
0

1

2

3

4

5

6

0 1 2

 المتعالج المعالج  

 2:تدريب ذاتي
   4:تدريب من الخارج

1.



 

  43 |صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عدم اتساق من نمط النكوص الضار(11)شكل 

 )قلة احليلة والتقليل من قيمة الذات(

وجيب تقويم األطوار األوىل للعالج، حيث ما تكون رشوط النمو عند املتعالج  

التي تستند  التكامليةغري متوفرة بعد، عىل أهنا داللة عىل عدم توازن مهم للتوقعات 
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 عىل بعضها البعض. وينبغي البحث عن أسباب عدم مثل هذا النوع من عدم التوازن. 

والذي يوجه فيه املتعالج باطراد  –املشحون باألزمات -ويف الطور الالحق للنمو  

يض تظهر جمموعة من  ر  سلوكه الواعي املستقل ويتعلم السيطرة عىل السلوك الع 

الدالئل حول التوتر الزائد أو الناقص يف املنظومة االجتامعية )استمرار شكل متداع من 

تمرار تشكيالت غري متسقة؛ وعودة ظهور املبالغة العالقة أو عىل العكس من ذلك اس

الخ(. ومتتلك هذه الصورة أمهية …والتقليل من قيمة املعالج التقديس )املثلنة(  يف

 عيادية مهمة يف احلالة الفردية، إال أهنا ال تظهر بصورة حتمية. 
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 الرابعالفصل 
 

  

 والتقنيات العالجيـة االسرتاتيجيات

 التدخل والتأثريالعالقة بني    1-

اجلديرة باالهتامم التي قامت هبا  منذ أن ظهرت نتائج الدراسات التحليلية البعدية 

( وهونرت 1813روزنتال )و (1812شابري )و شابريو (،1813كل من جمموعة شميدت )

 عىل اشتملت  تضمنت حتليالت بعدية للتأثري( والتي 1814( وفيتامن )1812وزمالئه )

، التحليل النفيس والعالج ةدراسة عيادية مضبوطة لالجتاهات الكبرية الثالث 883

السلوكي واملعاجلة النفسية باملحادثة )املتمركزة حول املتعالج(، مل يعد النقاش حول 

. فالعالج النفيس مفيدمسألة فائدة العالج النف ن دون وجود فروق ، وذلك ميس قائام 

 Methods جوهرية بني االجتاهات املختلفة. باإلضافة إىل ذلك برهنت عوامل الطرق

Factors  الفاعلية.  واألمر والتقنيات عىل أهنا عديمة األمهية عندما أراد املرء برهان

الوحيد الذي تم دائام  برهانه بشكل مثري لالنطباع هو الدور احلاسم لعالقة املعالج 

 . املتعالج

من املعاجلني النفسيني يف السنوات  «بالتقنياتاإليامن »وعليه نشهد تراجعا  عن  

وحتى اليوم فإن نتائج األبحاث التي  تم فيها بالفعل برهان تأثريات تقنية  األخرية. 

التأويل للتحليل النفيس أو  تقنية التعبري للعالج املتمركز حول الشخص أو تقنية 

                                                 

ترمجة سامر مجيل رضوان. منشورات وزارة الثقافة السورية  عامل عالج نفيس عام:)أنظر مستقبل العالج النفيس، م 

1888) 
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مازالت حتى اليوم غري متفق للعالج السلوكي عىل سبيل املثال خفض احلساسية 

. "للعالقة اجليدة" "التأثريات غري النوعية"عليها، عىل األقل اليمكن متييزها عن 

 ( "البالسيبو")أنظر أيضا : الدواء اخلادع 

 عالجاملت-يتم االعتامد عىل النامذج األكثر فاعلية والتي تطرح عالقة املعالجومن ثم       

 helping)]الرابطة املساعدة[ يف مركز اهتاممها، ومنها نموذج العالقة املساعدة

alliance)  قامت  1841ففي دراسة كانت قد نرشت يف عام . وزمالءه للوبورسكي

دراسة من االجتاهات العالجية املختلفة حول األمهية التنبؤية للسامت  166عىل حتليل 

ن إىل استنتاج بالغ الدقة بأن سامت املعالج لوحدها املنفردة توصل لوبورسكي وآخرو

 Penn Psychotherapy)المتتلك أية أمهية عىل اإلطالق. ففي دراسة واسعة جدا  

Project, Loborsky et al.,1980)  كم كبري من سامت املعاجلني وضبطها.  تم استخدام

جتامعية وعدد األوالد فإىل جانب البيانات الديمغرافية للمعالج )كالسن و الطبقة اال

والدين ومكان والدة الوالدين والدرجة األكاديمية..الخ( وسامت التأهيل )التأهيل 

التخصيص، اخلربات املهنية، نوع املعاجلة( تم قياس متغريات االجتاه واملوقف عند 

املعالج النفيس قبل العالج. وقد ظهر أنه و ال أية واحدة من هذه السامت  برهنت عىل 

. إال أن دراسة مصممة بدقة وراعت مجيع الرشوط العشوائية ذات قدرة تنبؤية أهنا

)الدخيلة( قد أظهرت اإلثبات الواسع ألمهية سلسلة من سامت املرىض وبشكل خاص 

ويف دراسات قدمت الدليل القيم عىل الدور احلاسم للعمليات التفاعلية يف العالج. 

 الحقة تم حتديد نوعني من العالقة املساعدة: 

  العالقة املساعدة من النمط األولhelping alliance Type I وتتصف ،

بعالقة يتوقع فيها املتعالج املساعدة من املعالج ويعيشها أيضا  عىل أهنا داعمة 

 ومفيدة. 

  العالقة املساعدة من النمط الثاينhelping alliance Type II وتتصف ،

 يتقاسم فيها املعالج واملتعالج مسؤولية حتقيق األهداف التي حدداها. بعالقة 



  العالج عمليةممارسة  

 

  44 |صفحة 

 

وقد استنتجت هذه الدراسة أن النمط األول كان بارزا  بشكل دال يف املجموعة 

الناجحة أكثر مما هو احلال يف املجموعة غري الناجحة، وأن النمط الثاين قد تم إجياده يف 

لناجحة، ولكن ليس يف أي من احلاالت غري املوقفة. وقد تم طرح عدد من املجريات ا

حظي بالنقاش هنا من قبل عدد كبري من باحثي الذي  "العالقة العالجية" عامل التأثري 

،  unspecific Factors العالج النفيس املقارن عىل أنه من بني عوامل التأثري غري النوعي 

كمبادئ مشرتكة عابرة. وتقول الفرضية  ذلك أنه قد تم وصف تشاهبات بني الطرق

عىل الرغم من الفروق الظاهرية فيام يتعلق بالتوجهات واألساليب "األساسية هلذا بأنه 

النظرية تؤسس كثري من املدارس العالجية القابلة للتمييز عن بعضها عىل عوامل 

يظن  تستخدمها من أجل تفسري كثري من التعديالت، التيمشرتكة من حيث املبدأ، 

 املرء أهنا ظهرت نتيجة لإلجراء اخلاص املتعلق باملدرسة. 

وعليه فمن أجل عدم التثبيت عىل امليول شبه العلمية ملمثيل التقنيات الراهنني، يبدو      

 إطار تكاميل للتقنيات. من الرضوري إدخال 

لتقنية ما، فال بد بداية  hypostatize  1وقبل التفكري أو تصديق التأثري النوعي املمدى    

ألنه يمكن استنتاج  مقدار التأثري عالج، تمن فحص أثرها عىل طبيعة عالقة املعالج امل

الغالب لنوعية سامت هذا املستوى. وبداية عندما يتم توضيح العالقة بني متغرية التقنية 

وشكل التفاعل العالجي، فإنه يمكن عندئذ فحص فرضيات أخرى حول مركبات 

 ثري النوعية. التأ

 ويف هذا السياق البد من التحذير من بعض األخطاء:     

وهذا ينطبق   :النية التي يتم فيها استخدام التقنيات مع وظائفها املمكنةال ختلط        

بشكل خاص عندما حيدد اسم التقنية وظيفتها بوضوح. مثال ذلك ينبغي التمرن عىل 

توصيل  تقنياتيع املعرفة من خالل مهارة خاصة يف العالج السلوكي، توس

                                                 

 اعتبار اليشء املجرد ماديا   
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تكون  املعلومات، جعل الالشعوري شعوريا  من خالل التأويل. هذه السياقات ال

ترسيخ الوظيفة النوعية مستوى حمدد من عالقة التعاون يتيح صحيحة إال عندما 

املعنية. فنوع من االستقاللية للمريض يف العالقة باملعالج هي رشط لكل التقنيات التي 

تطلب تعاون املريض. مثال ذلك ال يمكن النظر لتقنيات اكتساب االستبصار عىل أهنا ت

فاعلة هبذا املعنى إال عندما يتم الوصول إىل مستوى معني من التعاون العالجي. وحتى 

هذه النقطة فإن ملثل هذا النوع من التقنيات يف الغالب وظيفة بناء العالقة؛ فهي عندئذ 

املعالج عىل سبيل املثال.   منأو باحلصار من الشعور  بالدعم توصل استبصارا  أقل 

كإجراء داعم مثبت، ويف احلالة األخرى  ففي هذه احلالة يؤثر توصيل االستبصار 

 متعلقة(.  "تلميذ-وضعية"كإجراء منمي للنكوص )حيرش املعالج املتعالج يف 

التدخل العالجي واألثر : فالعالقة بني "املوقف القائل: التقنية تشفي ال متارس    

ليست عالقة مبارشة بني السبب والنتيجة. ويفرتض للتقنيات العالجية أن تسهم 

بصورة قيادية يف بناء شكل التفاعل املؤثر, وينبغي عدم النسيان عىل اإلطالق أن 

اإلنسان الناشئ اجتامعيا  يف سياق وضعنا الثقايف يبني يف املوقف العالجي شكال  من 

دون مساعدتنا املقصودة )أنظر الدواء اخلادع يف املرسد(.  منملؤثر حتى التفاعل ا

حول املوقف ويعيد تنظيم التدخالت أيضا  بصورة فاملريض يستفيد عندئذ وفق خطته 

مستقلة عن خطة املعالج يف شكل مكونات فاعلة من أشكال التفاعل )وعند الشبهة 

 حيدد املريض طبيعة التدخل(. 

ويرجع فضل نجاحات أجزاء كبرية لنجاحات الطب حتى بدايات القرن العرشين      

عىل عرض املريض؛  باسرتاتيجيتيالتصور األويل القائل: أنا أؤثر  فعنإىل هذا احلادث. 

ينبثق االجتاه املتمثل: أنا  وفق كل معارف أبحاث العالج النفيس أن يفرتض أيضا  

 أن ينمو شكال  من التفاعل املؤثر عالجيا . أسهم يف نشاطايت املحرتفة يف 

بداية هذه الرؤية هي التي جتعل من التصور القائل أن املريض هو موضوع خاضع 

للتأثريات التي تصوغه، نسبية. كام يصبح اإلجراء العالجي املنعزل نسبيا  يف مظهر 
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م تصميمه من كال تأثريه. فالتأثري ال يرتعرع بداية إال يف موقف العمل العالجي التي يت

 الطرفني املعالج واملتعالج معا .  

 التكاملية–الداعمة  ياتاالسرتاتيجوالتقنيات    2- 

 مالحظات أولية  1.2-

إىل حتسني  والتكاملية  )املكملة ليشء ما ناقص(  هتدف التأثريات الداعمة )املساندة(        

وتتيح هذه التأثريات بناء عالقة مساندة يترصف ضمنها  قدرة التنظيم الذايت للمريض.

املريض من الناحية الوظيفية وفق مستوى أعىل مما هو األمر خارج العالج. وكلام ازداد تركيز 

عىل موازنة عدم كفاءة املريض بصورة أكرب كان خطر العمليات   "تكامليةبطريقة "املعالج 

زا  وغري مستقل موقفيا  أقل وكذلك قل خطر الضارة التي جتعل املريض عاج النكوصية 

حتول العالقة إىل عالقة غري بناءة، وكانت الفرصة أكرب لقيام عالقة مساعدة يتمكن من 

خالهلا املتعالج قبول حاجته للمساعدة، عىل شكل نكوص عالجي، وأن يستفيد املساعدة 

 العالجية بصورة ملموسة. 
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كاملية الداعمة عىل مستويات خمتلفة من يف الطب يستخدم مبدأ املساعدة الت

التنظيم البيولوجي االجتامعي لإلنسان: يف التعويض العابر أو الدائم عن 

أجزاء اجلسد، سوائله، يف  الدعم الدوائي إلنتاج أو تعويض املواد، املهمة 

لعمليات التنظيم، وكذلك يف الطب االجتامعي يف بناء العالقة الداعمة من 

 املحيط االجتامعي والعالج البيئي. ويمن للمعالج النفيس أن خالل التدخل يف

 يستخدم كل هذه اإلجراءات لبناء العالقة. 

 

الداعمة هلذه  - التكامليةومن هنا يبدو أنه من الرضوري تصميم الطبيعة     

اإلجراءات عىل مستوى عالقة املعالج باملتعالج. وسوف نعالج هذا املظهر من 

 النفسية العالجية يف الفقرة التالية. املساعدة 

عدم كفاءة وسوف هيتم اجلزء األسايس هلذا الفصل  بالتكييف التكاميل للمعالج مع      

التنظيم األسايس للعالقة، التي تلعب يف كل االضطرابات الشديدة دورا . وقد تم 

عرض وجهات النظر املضمونية لتصميم العالقة حتت عنوان توصيل التعاطف 

واملبادئ األساسية للتفهم من خالل موضوع العالقة. والستكامل الفصل قمنا يف 

النهاية بعض قواعد برهنت نفسها يف املامرسة تتيح أن يعيش املريض العالقة عىل أهنا 

 عالقة مفيدة.  

 اإلجراءات األساسية    2.2-

ون يك عرض عالجي مبارش لقبل فرتة طويلة من اختاذ شخص ما القرار بقبو 

 الطريق الذي يبحث من خالله هذا الشخص عن املساعدة قد أصبح ممهدا . أما املجاالت

 التي قد حتدد طلب املساعدة أو تعيقها فيمكن حتديدها بالنقاط التالية:

 ات النفسية ومن املضطربني نفسيا .موقف املجتمع من االضطراب   1-
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موقف املجتمع من العالج النفيس، وبشكل خاص فرص النجاح املتوقعة للعالج    2-

النفيس واحلاجة الراهنة والسابقة، اخلاصة أو العامة للمعاجلة النفسية، واالستعداد 

 لطرح املشكالت الشخصية برصاحة واحلديث حوهلا وحتمل األمل الناجم عن العالج

 النفيس.

 النفسيني، وبشكل خاص الثقة يف شخص املعالج موقف املجتمع من املعاجلني   3-

 النفيس وتأهيله املهني.

وتؤخر االجتاهات السلبية العالج النفيس وتعيق اللجوء للعالج النفيس بصورة  

مبكرة وتصعب العمل التعاوين بني املريض واملعالج وتؤثر بشكل غري مالئم عىل 

الت النامجة عن هذه االجتاهات نجاح اإلجراءات العالجية النفسية. وتتفاعل املشك

ل التعامل اخلاصة باملنشأ املريض ومع املوقف العالجي وتتجىل عىل شكل ما امع أشك

 يسمى باملقاومات بأشكاهلا املختلفة. 

وألن املريض يف العادة يكون قد مر بعدة مؤسسات عالجية، طبية عىل األغلب  

اإلجراءات أو النشاطات التالية الواقعة ضمن قبل أن جيلس مقابل املعالج النفيس تعد 

 مسؤولية كل معالج فرد لسد هذا الفراغ ذات أمهية:

 نرش تصورات مقبولة قريبة من الواقع عن هذا الشكل من العالج لدى اجلمهور.   1-

التعاون مع الزمالء الذين أحالوا املريض ومع اجلهات غري الطبية التي حولت    2-

 ع املتعالج لتحضري نفسه عىل العالج.املريض هبدف تشجي

ومتهد هذه اإلجراءات أو النشاطات األساس للعمل العالجي وتسهل حصول  

ما يسمى العالقة الرابطة عاطفيا  واملشحونة بالثقة.. ويمكن اعتبار هذه اإلجراءات 

 .«التمركز أو التموضع» ياتاسرتاتيج
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 التمركز أو التموضع

اعل أنه يوجد يف بداية التأثري املتبادل بني متفاعلني يشري مورس يف نموذجه للتف 

جمموعة من الترصفات التحضريية تستند إىل هذين املتفاعلني. وهذه الترصفات عبارة 

التباعد. وحتدد –التقارب  ياتاسرتاتيج أوالتقارب، -التجنب ياتاسرتاتيجعن 

مثل األمن منظومات الدوافع التي قد تكون من النوع القاعدي أو األسايس )

والنشاط( أو من النوع التاميزي األعىل )التنظيم الواعي للمحيط والذات( عمليات 

ويبدو أن البنى االستعرافية التي يمكن أن  متوضع الشخص بالنسبة للعالقة املمكنة.

 حيدث بمساعدهتا توقع وإثارة التأثري املتبادل ذات أمهية كبرية. 

. تلك املرحلة التي أمهية هذه املرحلة التحضريية بشكل جتريبي إثبات وقد تم 

ية اخلاصة بالعالج وبناء القدرات، أي التفاعل العالجي من البنى الدافعتركز  عىل  

، قبل أن يكون هناك أي اتصال مع املعالج والتقاليد ثريات خوف شديدة دون توقع تأ

 العالجية بعد. 

أن عمليات التموضع املكانية )عندما يذهب  1815وكان مورس قد برهن يف عام  

الشخص لطبيب، جيلسان يف غرفة، يقوم الطبيب بفحصه( تلعب دورا  أساسيا . ومن 

فيه عىل بناء دافع لالتصال  ا  هنا فإن الشخص شديد االضطراب يكون يف وضع قادر

باعد املريض )دون التقليل من الت-املبارش وفق النموذج التقليدي لتفاعل الطبيب

االنفعايل املهدد(. وعليه يستطيع املرء دفع كل مريض ممكن للذهاب للطبيب. إال أن 

الصعوبة تبدأ عندما يعقب تنظيم التباعد املكاين تنظيم للتباعد االنفعايل، أي ما يسمى 

 بالرابطة االنفعالية، أي عندما تنشأ عالقة شخصية رابطة عن طقس حمدد. 

اب االنفعايل إىل عالقة من املمكن هلا أن تتأرجح من ويتعلق األمر هنا باالنجذ 

موقف إىل موقف، إال أهنا ال تنقطع جذريا . ويرى مورس أنه من املرغوب استمرار 

رابطة ما وذلك عندما تسمح هذه الرابطة للرغبات أن تتجدد وعندما يكون هناك ثقة 

قة عىل تثبيت استقرار أن الرشيك يرغب برابطة مشاهبة عىل الدوام وعندما تساعد العال
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 (. 1813الذات وإنتاج الشعور باألمن. )أنظر نموذج الرابطة االنفعالية عند بولبي 

 حاجة املتعاجل لألمن

تشري حقيقة أن مريض ما جيلس يف غرفة طبيب أو معالج نفيس إىل أن هذا املريض  

ا يبدو للوهلة يبحث عن املساعدة. وعىل املعالج أن ينطلق من هذه احلقيقة، حتى عندم

األوىل أن األمر ليس كذلك. وإن بدا يف بعض األحيان أنه يشء آخر، فإن ذلك ينبع من 

أن املريض ال يريد املساعدة بأي ثمن، أنه يف كثري من احلاالت يمكن أن يتقبل املساعدة 

حتت رشوط معينة فقط. والرشط األهم الذي يطرحه املريض هو أن يظل حمافظا  عىل 

وظيفية وأن يظل حمافظا  عىل مقدار من ضبط الذات واملحيط الرضوري من مقدرته ال

 الشخصية يف عملية التغيري. اهلوية  النفيس، وأن يظل حمافظا  عىل خربة تكامله أجل 

 هذا عىل رشطني: اهلوية ويقوم شعور  

 . ية الزمنية  واملساواةيف االستمرار هذه اهلوية  إدراك    1-

ملحيط يؤكد هذا اإلدراك من خالل ردود أفعال مطابقة )إيريكسون، اخلربة، أن ا   2-

 (. 11، ص 1858

توقف التغريات العالجية، سواء أراد املرء ذلك أم مل يرد استمرار أشكال ردود  

األفعال االعتيادية. ومن هنا فإن منطلق كل جهد نحو حتضري املتعالج للعالج النفيس 

التي تتم فيها مراعاة حاجات املتعالج لألمن فيام هو عبارة عن نموذج حول الكيفية 

يتعلق بتلك التهديدات الواقعية. ويشبه األمر من حيث املبدأ اآلراء املامثلة لتلك 

، عىل سبيل املثال يف «تذليل أو مواجهة اإلجراءات العالجية»الواقعة حتت مصطلح 

 التحضري للعمليات اجلراحية يف الطب، والتي تعد إجراءات اعتيادية أو روتينية. 

ومن هذه النقطة يمكن اشتقاق أهداف جزئية مشاهبة يف حتضري املتعالج للعملية  

عىل الضبط العايل قدر اإلمكان  ا  العالجية. وتتمثل هذه األهداف يف جعل املريض قادر

العالجية. ويمكن حتقيق متوضع )أو متركز( للمتعالج بطريقة تراعي حاجاته لعمليته 
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لألمن، ومن ثم بطريقة تسهل حدوث االرتباط االنفعايل، يف حالة ما، عندما يتم اإليضاح 

املتضمن أمثلة عملية حول  اخلامس للمتعالج ما ينتظره من املعاجلة )راجع الفصل

ى ينبغي حتضري املتعالج للعالج النفيس من اجللسات التحضريية(. ويف حاالت أخر

خالل اإلجراءات الداعمة غري العالجية النفسية. ونقصد بذلك من خالل إجراءات 

اجتامعية وبيئية عالجية مساعدة وأنشطة عالجية جسدية )عالج دوائي داعم وإجراءات 

تنظر الخ( املستخدمة يف الطب العام والداخيل والطب النفيس، والتي …فيزيائية 

للعالج النفيس من منظورها العالئقي. ويمكن أن يتم استخدام تأثري كل إجراء عىل 

نحو وصف الدواء واإلجازة املرضية والتحويل واإلرشاد والتدخل التشخييص 

الخ، عىل طبيعة عالقة املتعالج باملعالج باعتبارها نشاطات …العالجي والدعم الطبي 

 داعمة ومساعدة يف بناء العالقة. 

 

 االتفاق األول حول األدوية

ما أسهل أن يكتب » :«طبيب ريفي»يذكر فرانس كافكا يف كتابه املعنون حتت  

. ويف الواقع فإن الوصفة الطبية «الطبيب وصفة طبية، وما أصعب التفاهم مع الناس

متثل أبسط أشكال اإلجابة عن أسئلة املتعالج الكثرية التي قد ال يكون هلا إجابة. 

 النظر عن طبيعة الدواء املوصوف فإن اإلجابة البسيطة هذه تعني:وبغض  

. وتعكس هذه املجاملة من «لقد عرفت أنك بحاجة ليشء، وأنا سوف أعطيك شيئا  ما»

طقسا  من  «وصفة - طبيب – أم -مريض»قبل الطبيب والتي تتم وفق النموذج 

 الطقوس القديمة جدا . 

من املشاعر تشبه تلك الشحنة من املشاعر شحنة كام يمكن لكل دواء أن حيظى ب 

يف  التي يكنها املريض للطبيب، مثال ذلك حبة الدواء التي حيملها عصايب القلب

حقيبته أو الذي يعاين من نوبات رهابية إرضاء حلاجاته لألمن دون أن يتناوهلا 



  العالج عمليةممارسة  

 

  15 |صفحة 

 

أن يمهد لنشوء عالقة ثقة بالطبيب أو  «اجليد»بالرضورة. باملقابل يمكن للدواء 

املعالج. مثال ذلك املتعاجلة فاطمة التي كانت تعاين من اضطراب شديد يف التواصل 

االجتامعي وفاقدة للثقة باآلخرين. وكانت فاطمة تبث باستمرار حاجتها للمساعدة 

نتيجة معاناهتا  تم حتويلها إىل العناية املشددةفمن خالل حماولة االنتحار التي قامت هبا. 

من أزمة اكتئابية شديدة. ومن خالل العالج بمضادات االكتئاب ، أمكن حتقيق حتسن. 

وقد أسهم هذا التحسن إضافة إىل عدم إرهاقها يف مشكالت تنظيم العالقة يف التمهيد 

لعالقة كانت متباعدة يف البداية، إال أهنا مطردة التقدم، األمر الذي قاد إىل التفاهم 

  معها.

وقد ذكرت مالحظات مشاهبة حول التأثري املالئم لألدوية العالجية النفسية  

وبشكل خاص يف األمراض اجلسدية النفسية التقليدية واألمراض الطبية النفسية 

كاالكتئابات الذهانية والصور شبه الذهانية والتعطل الشديد يف الشخصية. ففي 

يس فاشال  بسبب عدم إمكانية بناء رابطة األمراض الذهانية يغلب أن يكون العالج النف

عمل مستمرة. والعالج الدوائي يمهد للعالقة العالجية ويبنيها ويضمن استمراريتها 

ويرفع من قدرة املريض عىل حتمل النور وجيعله قادرا  عىل املواجهة األوىل للتصورات 

مر يف حالة املحجوبة املسببة للمرض ويمنع نوبات القلق غري املراقبة كام هو األ

االضطرابات القرسية الشديدة، وكذلك يف العالج األويل لألمراض النفسية اجلسدية، 

 بي. ع  ُش كالتهابات القولون والربو ال

 التواصل اإلشكالية عند املتعاجل )املقاومة( ياتاسرتاتيجموقف املعاجل من    3.2-

ن بوصفها واملستندة من الطبيعي أن تؤثر اإلجراءات الداعمة التي قمنا حتى اآل 

املعالج عىل العالقة وأن حتددها بشكل -إىل حوادث واقعة خارج نطاق عالقة املتعالج

جوهري. فمن هيتم بمشكالت العمل والسكن وباملشكالت املادية عند متعاجله ويقدم 

له الوصفات الطبية والنصائح ويكتب له التقارير الطبية يشبع يف الوقت نفسه حاجات 

هلذه التوقعات.  تكامليةاالهتامم يف شخصه ومن ثم فهو يستجيب بصورة الرعاية و
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ومن هنا فإن مثل هذا النوع من اإلجراءات يثبت الرشوط العامة فقط بالنسبة لقدرات 

الترصف عند املتعالج. وعىل الرغم من أن هذه اإلجراءات تسهم يف بناء عالقة تكامل 

ون كبرية جدا . ومن هنا فإن اإلجراءات غري متناسقة بشكل غري مبارش غري أهنا تك

 عىل الوظيفة الراهنة للمعالج من أجل تسهيل ربأكمبارش التالية تكون موجهة بشكل 

التواصل معه. فاملعالج ال يساعد من خالل اإلجراءات بل من خالل موائمة طريقته يف 

تويات بناء التواصل مع القدرات الراهنة للمتعالج. وحيدث هذا التالؤم عىل مس

 متعددة: 

يراعي قلق املتعالج أنه مل و من خالل أنه يراعي حاجات التقارب والتباعدأي  

قد اكتسحه، وأنه مل يعد  «اخلبري»يعد قادرا  عىل السيطرة عىل الوضع وإحساسه أن 

 الخ. …يتتبع أهدافه اخلاصة

اع ويف التحديد االصطالحي التحلييل النفيس يراعي املعالج املقاومة والدف 

عند املتعالج. ويقوم ببناء موقف حيقق فيه الثبات والتوازن يف التوازن القائم عىل 

ال جيعل املوقف و ذلك، أي أنه ال يشكك باألنامط التقليدية يف التعامل مع الواقع

أقل خطرا ، بل هيدئ. ويتألف الرشط الرضوري ملثل هذا النوع من السلوك 

يع أن يفهم ما يسمى بمقاومة املتعالج للتقدم الداعم واهلادف من أن املعالج يستط

العالجي )أي ضد صور العالقة اململوءة بالثقة وضد أن يصبح املتعالج نشطا  يف 

.الخ(، يف وظيفته امُلن ظِمة …العالقة وضد تقبل قواعد سلوكية عالجية حمددة

 للعالقة. 

يأيت عىل اإلطالق  ومن هنا فعندما يأيت املتعالج متأخرا  للجلسة العالجية أو ال 

عندما يمتنع حتى عن جمرد أخذ آراء املعالج بعني االعتبار  يف املوعد املحدد، أو

حول االرتباطات املتعلقة باملنشأ املريض، وعندما خيرب العمل العالجي 

ويصمت أثناء اجللسة أو يأيت سكرانا ، أو يرهق املعالج مساء عن طريق 

هذه األنامط من السلوك متثل بالدرجة األوىل  اهلاتفية املتكررة فإن تاالتصاال
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بدال  من تقديم تواصل  ةاخلاص يف العالق «أسلوبه»مساعي املتعالج يف تقديم 

 أكثر هتديدا  وأشد زعزعة للثقة. 

تواصل  يةاسرتاتيجوعندما شاع استخدام املقاومة كمفهوم نفيس لوصف  

حمددة للمتعالج، وظيفتها جتنب كل مواجهة مثرية للقلق مع واقع ظروف 

املتطلبات العالجية تم توسيع جمال املقاومة مبدئيا  ليشمل كل املتغريات املمكنة 

 لشكل العالقة. 

وحسب شدة االضطراب، أي وفقا  للدرجة التي يكون فيها املتعالج معتمدا   

ْعِزعة عىل املعالج و يدة التغيريعىل إعاقة عالقة عالجية شد تقبل هذا ي أالُمز 

السلوك من املقاومة فحسب بل عليه أن يسخر شخصه بصورة هادفة وداعمة من 

 أجل ختفيف الرصاع بني املتطلبات العالجية والكفاءة التنظيمية للمتعالج. 

إن مشكلة العالقة عند املتعالج حتدد بصيغة ما طريقة موقف املتعالج من  

 التفاعلية.  يتهاسرتاتيجرض التعاون املبدئي للمعالج وطريقة تفتح ع

لنفرتض أن املتعالج قد تفهم بطريقة معقولة قواعد التواصل العالجي ومعنى  

هذا التواصل، وأن املعالج قد برمج نفسه عىل املتعالج وذلك من خالل عدم 

نام االنتظار إعطاءه النصائح والتفسريات والتوجيهات وعدم طرح أسئلة، وإ

مثل هذا النوع من موقف املتطلبات ال يالئم كثري من فباهتامم ملا سيقوله املتعالج. 

املتعاجلني. إنه هيدد بكشف عجز املتعالج عىل كل مستويات التنظيم ويف تعريض 

ا ناالستقرار للخطر، مما يؤدي إىل أن يقوم املتعالج بتشكيل مقاومة. واملقاومة ه

 اومة نشأت بشكل ثانوي للشكل املطروح من العالقة. يمكن اعتبارها مق

لتنظيم  موثوقة وعفوية جدا  من املتعالج يةاسرتاتيجويتم يف العادة استخدام  

إما أن تقاوم مرشوع التعاون الذي يقدمه  يةسرتاتيجاالالعالقة باملعالج. وهذه 

أنه قد  «اومةاملق»بشكل جوهري. وعندئذ يعني املصطلح  املعالج أو حتاول تعديله
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تم من خالل سلوك املتعالج التشكيك بشكل التعاون النموذجي املثايل املوجه. 

 بشكل واضح.  العمليةوبالتايل تكون قد تشكلت سمة أساسية من سامت 

يستمد املجرى العالجي ديناميكيته من نشوء الرصاعات بشكل دائم وحلها  

املثالية، وبني أشكال و ثر تعاونيةاألكو بني أشكال التفاعل املتمركزة عىل املهمة

التفاعل األقل متركزا  عىل املهامت واألقل واقعية. وحتتوي هذه العملية عىل 

  احلادث الدينامي النفيس لنشوء وحل توترات امليول املتناقضة.

وكلام كان التناقض بني مرشوع العالقة )قواعد العالقة املطلوبة، متطلبات  

السلوك، بنى املعايري( أكثر حدة كان حصول التواصل الفعال بمعنى التعاون 

العالجي أقل. وبالنسبة للمعالج املتمسك بشكل جامد بمرشع عالقته، فإن هذا 

ره( حول التقدم العالجي. بعينها ضد )وجهة نظ «املقاومة»التمسك اجلامد يمثل 

وبالنسبة للمتعالج القلق عىل رغباته ومتاهيه وحقه أو عدم حقه فإنه من الطبيعي 

 أن يبدي املقاومة يف عالقة ما بدال  من أن:

 .يشعر فيها بالقرب املهدد   1-

 يشعر بالقلق الشديد من االستسالم لشخص جبار ال يمكن السيطرة عليه، أو   2-

 ة ال يمكن السيطرة عليها.إىل سلطة جبار

رة،    3- يعيش التوتر الذي تسببه املواجهة مع حاجاته ورغباته املكبوتة أو امُلنك 

 كاحلاجات العدوانية أو اجلنسية أو الشهوانية أو رغبات الرعاية الشديدة(.)

إضعاف خربة اإلحساس بالذات التي تسبب املواجهة التي ال يمكن جتنبها    4-

 ة الذاتية أو الواقعية يف بناء العالقة.لعدم الصالحي

تعريض نفسه عموما  للشك بالتوازن النفيس لديه، حتى لو كان ذلك توازنا     5-

 مرضيا . 
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وال غري حمدود، والجماال  ويعد جمال الترصفات التي تتصف بأهنا ترصفات مقاومة  

املبدأ. وعىل  السلوك املريض فقط، ذلك أن كل سلوك خيدم املقاومة من حيث يتضمن

الذي يتم استخدامه من أجل  الرغم من ذلك يبدو أن تعريف نمط ما من السلوك

عىل أنه سلوك  -حتى السلوك املستخدم من األشخاص األصحاء-تنظيم العالقة

تعيق تقبل  يةاسرتاتيجباعتبارها  –مقاومة مهم بالنظر إىل عالقة التعاون املرجوة 

مراعاة أن املقاومة ليست شأنا  للمريض وحده وإنام هي يف حال أنه هنا متت  -املساعدة

 حادث تفاعيل. 

ويسمح هذا املظهر من شمول املقاومة للجزء الذي يطرحه املعالج من املهمة  

إذا تقبلت معايريي فأنا مستعد » كذلك بفهم ما يقدمه املتعالج من خالل املقاومة:

. ويظهر مثل هذا الفهم للمقاومة بصورة خاصة عندما يبدو فيها للوهلة «للتعاون

األوىل مرشوع العالقة مرشوع عالقة عدوانية، وما يلحق بذلك من تلك األنامط 

، عىل أية حال فهذا هو حظي، مهضوم األذى يليريد كل شخص »األولية، عىل نحو: 

، أيد يل ذلك ال لن أدع هذا …كل يشء  .وحتى هنا ال بد يل من أن أكشف…دائام 

 . «.لن أسمح بذلك!…إذا مل أستطع استغاللك فلسوف تقوم أنت باستغاليل…حيدث

امنحني »…ففي كل هذه احلاالت يبث املتعالج إمكانية املساعدة املتوقعة منه 

.وفر عيل مواجهة الواقع …….وفر عيل مواجهة نفيس….أّمني!…الدعم واألمن!

 .«..الخ….! برهن يل أنك تقف إىل جانبي!…املعاناة.!هّون عيل …الذي ال يطاق

 عند املتعالج عىل املقولة التالية: «املقاوم»ويقوم مرشوع العالقة  

أتعاون معك حتت رشط أن تساعدين من خالل سلوكك عىل الشفاء دون أن » 

. «أكون مضطرا  ملواجهة واقعي الداخيل املشحون بالرصاعات بطريقة ال يمكن حتملها

 خيفي التهكم الذي يبطن هذا التعبري. ويمكن أن نفهم هذا الرشط من خاللوال 

. مع العلم أنه يتم تنايس أن العالج «غسلني ولكن إياك وأن تبللنيا» اجلملة القائلة:

النفيس بالتحديد يقوم عىل التعامل مع املتعالج بشكل يمكنه من مواجهة الواقع بطريقة 



  العالج عمليةممارسة  

 

  83 |صفحة 

 

قصد املعالج بمفهوم )يمكن حتملها(، أن هذه يمكن حتملها. ومن البدهيي أن ي

املواجهة تتحقق من خالل التواصل الكثري واالهتامم الدقيق بالرشيك، يف حني يبحث 

عن خالصه من خالل التمسك بموقع نكويص غري ثابت ومن  «املقاوم»املتعالج 

 خالل اهلروب من العالقات ومن خالل صدها. 

ا والذي حيدد يف النهاية املشكلة املرضية ويعترب التعامل مع سوء الفهم هذ 

 األساسية للمتعالج الشكل األول من املساعدة العالجية. 

ملثل هذا النوع من مرشوع عالقة املتعالج  التكامليةويمكن التعبري عن االستجابة  

. إال أن «أنا حتت ترصفك ضمن رشوطك، طاملا خيدم ذلك مهمتنا املشرتكة»بجملة 

س القلب الطيب أو سلطة املعالج بل كفاءته يف فهم طبيعة عالقة العمل. املعيار هنا لي

فعىل املعالج أن يترصف بشكل داعم ومتسق طاملا حيتاج املتعالج إىل ذلك من أجل أن 

يعيش قدرة الوظائف لديه داخل إطار التعاون العالجي؛ أي ليس أن يستفيد من 

 ن.العالقة بشكل واقعي فحسب بل أن يستطيع التعاو

وسوف نقوم فيام ييل من احلديث بعرض بعض األمثلة املخترصة من ضمن جمال  

منح املتعالج يف ويتمثل اهلدف يف النهاية  اإلمكانات الواسع هلذا الشكل من العالقة.

 الدعم:و الشعور بالتفهم

 : )ال تقرتب مين كثريًا!(4 مثال

سنة بسبب اضطرابات متنوعة وانتحارية  35تم حتويل أيمن البالغ من العمر  

كامنة وفقدان لألمن االجتامعي بدرجة كبرية مع ميل لألفعال العدوانية ضد جمموعات 

أجنبية يعتربها ذات طبيعة عدوانية مهددة. ويف حياته الزوجية كان متعلقا  جدا  

لعالج . قطع يف السابق حماوالت ا«حقريا  » و «فاشال  »بزوجته، حيث يبدو أمامها 

اضطراب يف »باألدوية النفسية والعالج النفيس. أما التشخيص املطروح فقد كان 

. ومنذ االتصال األول شعر املعالج باالرتباك الظاهري من خالل السلوك «الشخصية
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الكامن للمتعالج. تذمر املتعالج من كل يشء وأبدى اعتقاده بعدم جدوى  «العدواين»

ت املعالج من االقرتاب منه أكثر واحلديث حول أية مساعدة وقام بصد كل حماوال

مشكالت عاطفية حقيقية. شعر املعالج أنه مرفوض باستمرار ومعرض للهجوم. فام 

كان منه إال أن عرب أخريا  عن استياءه بعد أن شعر بأن الكيل قد طفح . مما جعل 

 املتعالج يرى أن شكه كان يف حمله وتوقع أن يقطع العالج. 

تم التطرق للتباعد  واستنادا  للتشخيص املرافق Supervisionرشاف يف جلسة اإل 

الشديد بني احلاجة للمساعدة التي يعيشها املتعالج ورغبته يف التباعد وبني عدم قدرة 

املعالج عىل احرتام حاجة املتعالج للتباعد )أو قلقه من التقارب( واالستجابة حلاجته 

 للمساعدة عىل الرغم من ذلك. 

ابق بعيدا  » تم تفسري مرشوع العالقة الذي تقبله املتعالج عىل النحو التايل:وقد  

عني ألنني أنجرح ويمكن أن أحتول إىل الدفاع عن نفيس بشكل عدواين، واثبت يل 

. وهبذا الفهم ملشكلة املتعالج استطاع املعالج ألول «رغم ذلك أنك تؤيدين وتساعدين

وحاجاته للمساعدة يف إطار واحد واإلحساس مرة إدراك حاجات املتعالج للتباعد 

 باملعاناة الشديدة للمتعالج.

مهام يكن األمر شاقا  بالنسبة يل » ومن ثم فقد غري مرشوع العالقة التكاميل القائل: 

من اجلو العدواين برسعة  ،«يف حتمل التباعد، سأظل عىل مبدأي وأحاول مساعدتك

 املتعالج. -وأتاح للمتعالج أن يعيش بشكل رسيع إىل حد ما عالقة املعالج

 : )أريد االنسجام واهلدوء!(2 مثال

باسمة سيدة يف السابعة والثالثني من عمرها، مطلقة وأم لولدين يف الرابعة عرشة  

ويلها بسبب عرض والسادسة عرشة من العمر. وتعمل حاليا  مربية أطفال. تم حت

اكتئايب مزمن مرتافق مع األرق. اتصف تطورها الشخيص بصفات األم املسيطرة 

واحلامية الزائدة حيث خرجت من تعلقيتها الشديدة بأمها إىل التعلق برجل سلطوي 
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شديد. وكانت باسمة مستقرة يف عالقتها يف البداية وناجحة يف مهنتها. وبسبب القسوة 

يها حصل الطالق قبل عرش سنوات من اآلن، مما قاد إىل التي مارسها زوجها عل

 التثبيت الشديد عىل األوالد، حيث كان عليهم أن يقوموا بدور الزوج البديل.

يف االتصال األول كانت باسمة لطيفة جدا  وحذرة وقلقة، وروت ملعاجلتها  

يكن فيه أي أمر النفسية كل يشء تعتقد بأنه مهم بالنسبة للعالج، إال أن كل ما روته مل 

مثري لالنتباه. وعندما كانت املعاجلة تتطرق لتناقض ما الحظته كان يبدو االنزعاج عىل 

دعينا نقيم عالقة منسجمة ورتبي األمر » املتعاجلة. أدركت املعاجلة مرشوع املتعاجلة

. وبمجرد االستجابة القصرية هلذا املرشوع «بطريقة ال يضطرب فيها هذا االنسجام!

 يام رابطة انفعالية شكلت منطلقا  للتعاون. أمكن ق

 : )أنا مريضة جسديًا!(3 مثال

يف الرابعة واألربعني من العمر تعمل موظفة وتعيش وحدها. تم حتويلها  هناء  

 بسبب آالم جسدية مزمنة يف إطار عرض اكتئايب. كانت قد عوجلت من قبل تسعة أطباء

شكلتها التي استنتجناها من خالل سريهتا . ما  خمتلف ا  كل واحد منهم أعطاها تشخيصو

أهنا مل تكن قادرة عىل الشعور بأهنا وحيدة ال عائل هلا. وقد بنت لنفسها بمساعدة 

، إال أهنا حتى يف إطار هذه الرتكيبة مل تكن قادرة عىل إدراك «تركيبة ُمعيلة»األطباء 

 حاجاهتا باستثناء القيام بفعل مناسب لتحسني حالتها. 

استطاع املعالج إدراك أن األمر يتعلق بالدرجة األوىل بتحقيق االهتامم وعندما  

 -حتى عدم نقاش التصورات املتعلقة بمنشأ املرض –بغض النظر عن حمتوى احلديث 

استطاع التعامل بطريقة متسقة تكاملية مع صعوباهتا من خالل التعبري عن رغباهتا 

 باالتصال بطريقة مقبولة.

 فهم أي شيء!( : )ال أستطيع1 مثال

عمل موظفة. متت تة وداخلامسة واخلمسني من العمر وتعيش وحي منارتبلغ  
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. وقد ظهرت أعراضها يف البداية يف «صمم نفيس املنشأ»إحالتها إلينا بسبب وجود 

مواقف رصاع يف املهنة، ومل تكن هذه األعراض قابلة للتفسري يف البداية. وبسبب 

 األعراض كانت مهددة بالفصل من عملها. 

متكيفة جدا  يف العالج وتسعى للتطابق مع كل املعايري العالجية  مناركانت  

املخمنة. وأنكرت بعنف وجود أي توتر، ومل تستطع مالحظة التناقضات التي نشأت 

وصفها حلياهتا اليومية، ألهنا مل تفهم ببساطة أية كلمة، حتى عندما كان يتم طرح  عن

 جمرد أسئلة أو مالحظة ما قد تسهم يف التفسري. 

ومل جيد املعالج صعوبة يف حتليل املرشوع )وفر عيل كل إثارة وتوتر عندئذ أستطيع  

هنا قد فهمت من ومن ثم مكنها املعالج من أن تشعر بأ ?العمل معك بصورة جيدة(

خالل قيامه معها بمعاجلة موضوعات عامة يف البداية ومل يعرب عن حمتوى خربة انفعايل، 

وسمح هلا باحلديث عن صعوبات اآلخرين وبنى بؤرة عالجية دون مراعاة ضمنية 

 املتعالج الراهنة. -لعالقة املعالج

 !!( …: )لو مل أكن مريضًا الستطعت أن أثبت للجميع5 مثال

تزوج. متت إحالته إلينا من فنان تشكييل يبلغ من العمر اخلامسة واألربعني. حسا 

. وقبل ظهور أي عرض كان يعاين من اضطرابات «إىل املرض اهلروب الدائم»بسبب 

وظيفية خمتلفة ومن الفشل املتكرر، وبشكل خاص يف مواقف املتطلبات. كان حسان 

موهبتي  نإ…استمرار لكنت رائعا !لو مل يفشل جسدي ب»…مقتنعا  أنه مريض بالقلب

. أبدى املريض ظاهريا  يف اجللسات العالجية األوىل «فذة، ولكن جسدي ضعيف

.ولكني يف …«أنا مستعد ألي يشء جيعل من جسدي قويا  » استعدادا  رصحيا  للتالؤم:

.. وقد استطاعت …الواقع أعتقد أن عالجا  دوائيا  أو عمال  جراحيا  سيكون أفضل

كوين يب » ة بالتدريج فهم رشوط متعددة طرحها املتعالج يف عالقته العالجية:املعاجل

وهذا … «معجبة وتقبيل أين بحاجة لإلعجاب، كي ال أشعر باليأس وأين دون أمهية
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إذا متكنت من توفري الشعور بالعجز عيل، ربام متكنت من البحث عن »يعني أيضا : 

. لقد مكن االستعداد العايل لدى «ةنموذج تفسري الضطرايب وأن أصبح أكثر رصاح

املعاجلة، والذي كان حتى اآلن استعدادا  ناقصا ، ملراعاة قابلية املتعالج لالنجراح، 

 وصممت موقفا  من اإلعجاب به األمر الذي مكنه من الشعور بالراحة وبناء الثقة. 

 ( على املتعاجل املضادة للعالج الالتكامليةجتنب ردود األفعال )

األمثلة املعروضة أعاله بعض الصعوبات التي يمكن للمعالج أن يعاين توضح  

منها كشخص، يف االستجابة ألشكال العالقة املعروضة بطريقة تكاملية بناءة. وقبل 

التطرق يف الفقرة الالحقة إىل أشكال حمددة لالستجابة التعاطفية ولبعض القواعد 

داعمة ال بد من عرض بعض أنامط األخرى من أجل بناء عالقة تكاملية )تساوقية( 

 املشكالت وبعض املبادئ العامة ملواجهتها.

 االستجابة العفوية، الدفاعية

يستجيب املعالج هنا دون أن يكون قد فهم شيئا  بالفعل، وعىل ما يبدو أنه يريد  

وبدال   ?«املساعد األقوى»برسعة أن يكون متأكدا  من أنه يظهر بمظهر اخلبري العارف 

االهتامم بواقع تعابري املتعالج وبردود أفعاله اخلاصة، حياول جتنب نقل مشاعر عدم من 

من صميم املهنة العالجية، يف عملية الفهم عىل حساب  يي هتالثقة والغموض، ال

إطار الواقع الراهن. ويتم إغراق املتعالج بنموذج جاهز من التفسري أو بشذرات من 

هلذا التفسري. وينظم املعالج املوقف بطريقة  ا  واقعي ا  هذا النموذج قبل أن يتشكل إطار

يكون فيها اإلطار الواقعي املهدد يف مركز الصدارة. وهكذا فإن مثل هذا السلوك 

واستجابة املعالج تشري مبدئيا  إىل مشكلة شخصية املعالج أكثر من إشارهتا إىل 

 مشكالت الشخصية للمتعالج. )أنظر النقل املعاكس(.

 ملعاجل املتعلق باحمليطاستجابة ا
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يف هذه احلالة يتمثل املعالج حالة مشاعر ومزاج املتعالج )الصدى االنفعايل، أنظر  

(. فاليأس عند املتعالج يفقد املعالج األمل العالجي، ويفقده املزاج املكتئب 2النقطة 

الفرح  للمتعالج مزاجه الرائق، وجيعله مزاج املتعالج العدواين غاضبا ، ويعديه املريض

 الخ…بحيث ينسى مشكالت الواقع

 أنا نفسي لدي مشكلة

يف هذه احلالة يتامهي املعالج مع خماوف وقلق املتعالج )ال أريد أن يكون مستحوذا   

ويتمثل  ?الخ(…املسافة ألين أخاف من التقارب دعيل من قبل اآلخرين، أريد حتدي

طر عيل سوف أحدد املسافة بشكل ال شعوري دفاعات املتعالج الراهنة )لن أدعك تسي

مما يعرقل ظهور الشعور بالدعم، أو يثبت النمط السلبي للعالقة. وهبذا  ?بيني وبينك(

يؤكد التوقعات السلبية للمتعالج حول جمرى العالج )ليس هناك فرصة ألعيش خربة 

هذه املشكلة يف املعالج. فهو إما غري متمكن من التقنيات  اببأسأخرى(. وتكمن 

د العالجية أو يدافع بوساطة تلك التقنيات عن إطار الواقع الذايت املهدد. والقواع

وتبدو املشكلة األخرية صعبة احلل من حيث املبدأ. فمثل تلك الوجوه من الدفاع 

 النمطي عند املعالج نادرا  ما يمكن حلها )تقنيا (.

ختفض امليل والقواعد التي سنعرضها لردود األفعال التعاطفية يف املقطع الالحق  

إىل رفض املشكلة عند املتعالج ورغم ذلك ال يكفي االعتامد عىل اتباع القواعد التقنية 

الذات من  فضبطفقط، عىل نحو إعادة التعبري اللفظي ملا عرب عنه املريض بدقة. إذا  

 ?خالل التعبري عن املشاعر وميول الترصف )راجع التعاطف والكفاءة الالمركزية(

 ل التغذية الراجعة )التشخيص املرافق والتسجيل بالفيديو أو الصوت(والضبط من خال

( تعد رضورية من العمليةواإلرشاف الذايت )مع استخدام أدوات موضوعية لضبط 

 يف العالج النفيس.  اخلربةأجل 

 إيصال التعاطف   4.2-
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 ،يف التواصل التقليدي يتم بث الفهم بوساطة حمتويات لفظية )تواصل رقمي( 

من بثه من خالل سلوك غري لفظي )تواصل قيايس(. ويف ثقافتنا يشكل خاص  أقل

يوجد ميل لإلبالغ حول الكيفية التي تعاش وتقيم فيها العالقة مع رشيك التواصل. 

يس غري لفظي. فأثناء مناقشتنا ملشكلة قياويغلب أن حيدث ذلك من خالل سلوك 

ور مع بعضنا البعض من خالل طبقة لفظية عىل سبيل املثال نقوم ببث أننا نتحدث برس

  ..الخ.…الصوت والتعبري اللطيف للوجه

وعندما تكون هناك مشكلة يف التواصل فإنه غالبا  ما يتم التعبري عن هذه املشكلة  

طغيان مظهر اللغة عىل مظهر العالقة: وهنا يتم إجراء احلوار مع مرصوف  من خالل:

سلطة يف العالقة من خالل نقاش موضوعي انفعايل شديد. مثال ذلك حتديد مسألة ال

إذا قال املعالج شيئا  » أو يف مسألة رصاع السلطة عند املتعالج.. «املعالج عىل حق دائام  »

 . «سيطرته/ال حيدث، ألين يف حال وافقته أكون قد تقبلت سلطتهأجيب 

ة. مثال من خالل عدم انسجام التواصل اللفظي وغري اللفظي ضمن مظهر العالق 

بغضب مكظوم وبصوت خشن وجبني مقطب، أنه يفهم ذلك عندما يؤكد املعالج 

 املتعالج بشكل جيد.

 التعاطف املتجه لفظًا ومضمونًا

يتم حتقيق موقف التعاطف، أي سعي املعالج لفهم املتعالج واحرتام مبادئه وتقبله  

كز حول املحتويات كشخص من خالل جمموعة من التقنيات املنمية للعالقة والتي تتمر

 اللفظية.

 اإلصغاء املتقبل 

لمتعالج من خالل اإلشارات اللفظية وغري اللفظية االهتامم بام ليبث املعالج  

)وضعية جسدية مهتمة باملتعالج، الصرب والرصاحة واالهتامم والتعابري الواضحة  …يقوله

ال كهز الرأس،  واإلشارات التي تؤكد ما يقوله املتعالج بأي شكل من األشك للوجه
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كِدة  «اهلمهمة»  الخ.  … «أها».… «نعم»… «أجل»…املؤ 

 التعبري )االنعكاس، أو التصوير( وإعادة الصياغة

 توجد أشكال أخرى من اإلشارات غري النوعية من الفهم تتمثل يف التقنيات البسيطة 

 عن أن اإلنسانوإعادة الصياغة. فأبسط إمكانية للتعبري  للتعبري )لالنعكاس أو التصوير(

قد فهم شيئا  ما هو عكس ما قيل، أي أن يعيد املرء ما عرب عنه اآلخر، أي يكرره أو 

هل فهمتك » … إذا كان قد فهم ذلك بصورة صحيحةامعرب عنه، ويسأل فيييصوره أو 

. أما املرحلة األعىل من االنعكاس أو «هل هذا هو املقصود؟» … «بصورة صحيحة؟

هي إعادة الصياغة أي التعبري عام قيل بالكلامت اخلاصة. وتقوم التعبري أو التصوير ف

مرسل اخلرب وحده الذي يستطيع أن  نمفادها: إهاتني التقنيتني عىل فرضية مربهنة 

يقرر فعال  فيام إذا كان املتلقي قد فهم ما قصد. إال أن فهم املقصود كقاعدة لكل تفاهم 

م كام قصد به فعال . وهبذا ينشأ عند رشيك يشرتط القدرة عىل بث ما فهم عىل أنه مفهو

 النقاش الشعور أنه مفهوم. 

 التعبري عن حمتويات اخلربة االنفعالية

ضع النفس باستمرار يف العامل الداخيل الراهن للمتعالج، ويعني الفهم املتعاطف 

ة واستحضار كل ما له أمهية بالنسبة للمتعالج وإعادة إخباره أو نقله ثانية بصورة دقيق

قدر اإلمكان. ويعد التعبري عن حمتويات اخلربة االنفعالية للمتعالج تقنية مربهنة يف 

متكن هذه التقنية والتعامل مع تعبريات املتعالج بطريقة بناءة قابلة للتعليم والتعلم. 

 املتعالج من:

 الرتكيز املطرد عىل اخلربة الداخلية للمتعالج. 

  إلحساسه وتفتحه وهبذا التقييم ملوضوع خربته من جديدالتلمس املتدرج االقرتاب. 

  املتغرية إلدراك الذات إىل خربة حُم سنة ومنمية للذات. العمليةالوصول من خالل 
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 مشاريع العالقة التعاطفية املركبة 

املضموين لتعابري املتعالج وحده، -ال يتحقق التعاطف من خالل الفهم اللفظي 

يف مرشوع  -العمليةك حسب شدة االضطراب ونقطة بدء وذل-وإنام يتحقق كذلك

عالقة املعالج املتاميزة واملختلفة، حيث يتصف هذا املرشوع بالصورة العامة لالستجابة 

 العالجية أكثر من اتصافه باملحتوى اللفظي. 

وهنا جيب تنظيم عنرص الشكل اللفظي عندما تكون وظيفته أثناء بناء مسامهة  

التواصل العالجي كل أقنية  يةاسرتاتيجعالجية كلية يف التفاعل واضحة. وتستخدم 

 التواصل، علام  أنه يغلب أحيانا  املظهر الشكيل للتواصل دون مراعاة التواصل املضموين. 

ون الكيفية التي يتم فيها التعامل مع الوسائل فعىل سبيل املثال، يغلب أن تك 

 اللفظية أهم من حمتوى اخلرب:

التفاعل اللفظي للرغبة املخمنة يف القرب االنفعايل املصاغ يف  يغلب أن يتم فهم 

مهام »  «ابق بعيدا  عني» عىل أنه: «أحاول طوال الوقت إيصال اهتاممي العاطفي» مجلة:

 .«كان املقصود بذلك!

تنشأ عالقة متساوقة من خالل استخدام مفاهيم اختصاصية وكلامت  يمكن أن 

غريبة أو من خالل مدخل طويل يف احلديث أو أسلوب غري شخيص يف احلديث بغض 

 النظر عن املحتوى. 

ويستطيع املعالج توجيه تعاطفه نحو حمتويات لفظية طاملا عمل حسابا  مليول السلوك  

عل، املوجود بالفعل يف العالقة. ويتطلب األمر واحلاجات التي يملكها رشيك التفا

التواصيل يف اللحظة التي تنزلق فيها املقوالت اللفظية -توسيع املرشوع العالجي

وهذا حيدث يف حالة جتديد الرصاع يف  -للمتفاعلني مع سلوكهم املعتاد إىل النقيض

 واالنطباعات من خالل احلديث عن املالحظات -عالقة ما بصورة حتمية إن صح التعبري
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املكتسبة تعاطفيا  واستخالص استنتاجات من خالل ذلك حول طبيعة العالقة ونصيب 

 رشكاء التفاعل يف ذلك )انظر ما بعد التواصل(.

 التفاهم حول موضوع العالقة 5.2-

 مبادئ لتواصل املساهمات اليت تساعد يف تشكيل البؤرة

متعاجله أو يوصل له هذا اجلهد ينشأ مما ال شك فيه فإنه عندما يسعى املعالج لفهم  

من ناحية املظهر املضموين فإنه من املؤكد أن و حدث عالجي أسايس نتيجة هلذا اجلهد.

متابعة هذا احلدث املثبت أنه احلدث الوحيد املساعد حتى اآلن، متثل إشكالية. ذلك أن 

لية من خالل معايري الصدق املتعلقة بصحة أم خطأ البؤرة تتبلور يف املامرسة العم

التطبيق. فحقيقة أن العمل بمشكلة معينة قد أدى إىل شفاء أو حتسني اضطراب عيادي 

)أنظر النقاش حول نجاحات ما  «لصدقه»ما ال يمكن تقييمها عىل أهنا برهان علمي 

 يسمى بشبه العالج وحول العالقة بني النظرية واملامرسة(. 

معينة من بؤرة تم اختيارها بطريقة وعىل أقىص تقدير عندما يتم تركيب أجزاء  

أو  …«حالية خارج العالج»أو  …«سابقة»موضوع عالقة  )أعراض، .. مشرتكة..

بني األعراض  الخ( يف بؤرة ديناميكية تعرب عن ارتباط …«حاليا  داخل العالج»

ومشكالت سابقة أو راهنة يف العالقة واحلوادث الراهنة يف عالقة املعالج باملتعالج فإن 

 )التفاهم حول قضية خالفية( أو الرشح Interpretationحلديث يأخذ طابع التفسري ا

Explanation ارتباطاهتاو ، أي حيدث وصف للمعاين واألسباب والعواقب . 

: كأن يصل «الرباهني»ومن املمكن رفع املحتوى الواقعي لتفسري ما من خالل  

رتباطات املتشاهبة تقود دائام  للنتيجة املالحظون املختلفون إىل نفس النتيجة، أو أن اال

أو أن  لنفسها، كأن تقود مشكلة العالقة إىل تقوية لألعراض من جديد عىل سبيل املثا

 تقود االختبارات املوضوعية إىل تأكيد االنطباع الشخيص..الخ. 

إال أنه يف النهاية يمكن جتنب األخطاء شديدة العواقب من خالل التحديد  
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 احلديث املتعلق باالستنتاجات. الصارم لنصيب 

ومن هنا فعندما يعرب املعالج من خالل املشكلة الرئيسية املخمنة )سوف نستخدم  

فيام ييل من احلديث مفاهيم املشكلة الرئيسية ومشكلة العالقة والبؤرة بصورة مرادفة( 

 أو يظهر أحد مكوناهتا أو كالمها معا ، فعليه مراعاة األسس التالية:

 انطلق يف بناء البؤرة من العرض وحاول ربط العرض مع األحداث اليومية.  1-

 وجتنب هنا التفسريات الرسيعة التي يبدو من الناحية النظرية أهنا تربط بني العرض  

املثال. ويف الواقع يمكن الخ عىل سبيل …انفصال صدمة، -واملشكلة: املزاج املكتئب

 املمكنة، التي جيب حتديدها واقعيا .  «االضطرابات»  سياق كليفللمزاج االكتئايب أن يظهر 

ال تعرب قدر اإلمكان إال عما مسعته أو رأيته أو استنتجته عاطفيًا، ودع     2-

 .جلللمتعا االستنتاجات

فاالرتباط املتخفي غالبا  ما يتجىل من تلقاء نفسه )راجع موضعة أشكال العالقة   

 (. 5,3املوضوعية يف الفقرة 

ن العمر وتعمل يف مهنة أكاديمية من ممثال: تعاين حسناء البالغة الثالثني  

اضطرابات شديدة يف العمل تتمثل يف الدرجة العالية من عدم القدرة عىل اختاذ القرار 

ومشكالت يف الرتكيز ومشكالت إدراك. كانت البؤرة األولية عند بدء العالج )عبارة 

 :عن وصف املواقف املثرية لألعراض(

ظهر االضطراب عندما تسلمت الوظيفة األوىل التي تتطلب منها مسؤولية ذاتية  

وحمددة. لقد كانت حسناء تشك دائام  بصالحيتها املهنية )شك غري قادم من مصدر 

خارجي(. وقد امتهنت مهنتها حبا  باألهل وحتقيقا  لرغبتهم. ويف اجللسات العالجية 

ديدة مركز الصدارة. فبعد الزواج بفرتة قصرية األوىل احتلت الرصاعات الزوجية الش

أرادت الطالق، ولكنها استمرت بسبب الطفل. ومنذ ذلك احلني كانت هناك أحداث 

. وقد «كند لألب»ومشاهد غري سارة. فقد حاول الزوج باستمرار رصفها عن املهنة 
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ترغب  اعتمدت البؤرة عىل أن املتعاجلة قد أغرقت نفسها بميول متناقضة بشدة: فهي

من جهة بتحرير نفسها من التعلق والواجبات جتاه األهل والزوج، إال أهنا ترى املخرج 

من خالل التخيل عن املوقع احلاصل ضمن هذه الواجبات كزوجة وكسلطة مهنية 

مسؤولة. إهنا ختاف من النتيجة )النتيجة اخلارجية احلتمية(: فقدان الدعم األرسي 

خ( وختاف كذلك )النتيجة احلتمية الداخلية(: املواجهة األهل..الطالق..ال…)االهتامم

التي ال تطاق مع القلق الذي يظهر عندما تفكر أهنا ستكون فعال    مسؤولة شخصيا  عن 

 نفسها وعن قراراهتا. 

 وقد نشأت يف ذهن املعالج الفرضية التالية:

املثري إن العرض عبارة عن خطوة يف طريق حتايش املسؤولية، أي حتايش املوقف  

للقلق. إال أنه يبدو أنه من املشكوك فيه جدا  فيام إذا كانت متغرية حل املشكلة البسيطة 

املشار إليها بالعرض تساعد املتعاجلة فعال ، ذلك أن إشكالية تعلقها الواقعي املستمرة 

حتل ظاهريا  فقط من خالل القيام بعمل ضد تعلقي )معاكس للتعلق(، كأن تتجنب 

الرغبات املخمنة لآلخرين وعدم متابعة أهدافها النامئية اخلاصة كذلك. ومما  إتباعمثال  

الشك فيه فإن هذا الطموح بالتخلص من واجبات املهنة خيفي عجز املتعاجلة عن تغيري 

 عالقاته بزوجها وأرسهتا بشكل بناء. 

إن تفسري احلدث يف هذه الرتكيبة لن يكون عديم املعنى فحسب بل سيكون ضارا   

ن املتعاجلة قد عكست حتى اآلن حريهتا يف سياق األعراض؛ إال أهنا مل تستطع بعد أل

احلديث عن تعلقها الفعيل باألشخاص احلاليني والسابقني وسوف تكون جمربة عىل 

التعبري عن طريق األعراض بشكل أقوى. إهنا ال تدرك سوى طموحها املتمثل 

 العالقات. /باخلروج من الواجبات

الة متايزت البؤرة من خالل االستجابات التعاطفية القائمة عىل ما يف هذه احل 

 عربت عنه املتعاجلة. وقد حددت هذه االستجابات الرغبات والنتائج املتناقضة:
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  فهي تريد من جهة التحرر من األشخاص والواجبات امللزمة. ومن ناحية أخرى ال

 تريد تقرير ما يناسبها وحدها.

  .  ونتيجة لذلك تبحث عن أشخاص جدد، كاملعالج الذي أصبح اآلن شخصا  مهام 

ودون شك فإن الفرضية األوىل بشقيها قد نشأت من املتعاجلة نفسها، وقد سمعها  

املعالج مرات عدة، أما الفرضية الثانية، املتمثلة يف التعبري عن بحثها عن العالقة 

جتة عن ردة الفعل التعاطفية للمعالج عىل املتعاجلة، فنا املفقودة واملحررة من املسؤولية،

أي اإلجابة عن السؤال الذي طرحه املعالج عن نفسه: إىل أين تريد املتعاجلة إيصايل؟. 

واستخدام هذه املسامهة الشخصية جيب أن ينتظر حتى يتم توفر دالئل عينية كافية 

هلذه الرغبة. ويتسنى تناول  لوجود مثل تلك الرغبة وحتى ال يعترب التعبري عنه هو صد

وها أنا أريد أن يقول يل املعالج ما الذي »مثل هذه اجلزئيات عندما يتم التوصل للنتيجة 

 من املتعالج نفسه.  «عيل فعله للخروج من الورطة

  

اخترب كل تفصيل بأن خترب املتعاجل عما فهمته وأن حترتم هذا التفصيل    3-

 باعتباره مساهمة منه:

حاول املعالج يف املثال السابق من خالل تقرير املتعاجلة استنتاج أجزاء متفرقة  

تتضمن الكثري من  «العالقات املزمنة»للبؤرة أكثر حتديدا . فالرغبة يف حترير نفسها من 

الوقائع عىل سبيل. وهذا يعني رمي قواعد األب يف الترصف والتي تكرهها ويف الوقت 

، وجتنب املطالب اجلنسية للزوج والتي تشعر بأهنا مهينة، نفسه تتبعها بصورة دقيقة

ة …ورمي احلمل الثقيل الذي مل خترته هي بنفسها ِفف  ..الخ. ويتطلب فهم اجلوانب امُلخ 

 املرتبطة بذلك وازدواجية هذه الرغبة عمل متفهم مشرتك مصبوغ بالصرب. 
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يفيد إذا مل ال تعط تفسريات وإيضاحات معقدة. فأمجل منوذج تفسري ال   4-

 يتم بناؤه بشكل مشرتك:

 إذا تم بناء التفسري بشكل مشرتك لن حيتاج املتعالج لتفسريات واسعة. 

 :ال جتر وراء كل تفصيل  5-

من البؤرة فعال  فسوف يدور احلديث حوله يف إطار  ا  فإذا كان هذا التفصيل جزء 

، أي يف إطار الوضع أن مشكلة العالقة املهمة Prevalence Principle «مبدأ السيادة»

 يتكرر ظهورها بكل تفاصيلها. 

 عدم التظاهر وكأنك تعرف عما يدور املوضوع:إذا مل تفهم شيئًا، عليك   6-

غري أن الصمت ليس اإلمكانية الوحيدة لالستجابة. فإذا تولد لديك االنطباع أن  

يئا . ومع الوقت سوف يشعر املتعالج صمتك حيري املتعالج فوضح له ملاذا ال تقول ش

 بقليل من اإلعاقة عندما ال تتحدث. 

 اترك الوقت الكايف للمتعاجل من أجل التعبري عن مشكلته.   7-

عليك االستامع أكثر من االستجابة وبشكل خاص يف الدقائق اخلمس أو العرش  

اص عليك عدم األوىل من كل جلسة. ويف الدقائق العرش األخرية من اجللسة بشكل خ

وال تستطيع مناقشتها لضيق الوقت.  التطرق ملا برز من مظاهر جديدة ملشكلة املتعالج

يف بعض األحيان تكون كثري من االرتباطات قد أصبحت منذ مدة مألوفة بالنسبة 

للمتعالج، ورغم ذلك فإنه ضمن ظروف معينة وبسبب طابعها الرصاعي املتناقض مل 

بشكل كامل بعد. وعادة ما يتمكن املتعالج بالتدريج من  يتمكن من فهمها انفعاليا  

املرتبطة باإلدراك الكامل للموقف، أي  ةحتمل التوترات النامجة عن امليول املتناقض

 إدراك التناقض الداخيل. 

 ومن خالل ذلك يمكن اشتقاق املبادئ التالية: 
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ما يشري إىل أنه اخرت مما مت فهمه ما يبدو أنه كاد أن يصبح أو سيصبح أو    8-

 على عالقة باملشكلة الرئيسية أو مبشكلة العالقة.

فإذا مل يتسن  لك إجياد هذه العالقة فيام أخربك به املتعالج وفيام فهمته انفعاليا ، فال  

بد وأن يكون هناك شيئا  ما ليس عىل ما يرام: فإما أن يكون يف صياغة املشكلة الرئيسية 

مل تتناول مستويات العالقة أو اإلطار الصحيح للمشكلة. أو مشكلة العالقة، أو أنك 

 وحيتمل أن يكون احلال األخري هو األكثر مالحظة. لنعود إىل مثال حسناء السابق:

أريد أن أخرج من »فقبل اجللسة الثالثة بدت مشكلة العالقة عىل النحو التايل تقريبا : 

هذه العالقة التي تلزمني باستمرار بترصفات غري مقتنعة هبا وال أستطيع التغلب عليها 

 سأصريأو مواجهتها ولكني سوف أفقد كل ارتباط باألرسة وال أعرف يف احلقيقة ماذا 

. ففي هذه اجللسة روت املتعاجلة «وأحتاج لشخص ما يقول يل ماذا عيل أن أفعل

ة، وتطرقت إىل حد ما إىل موضوع منافستها مع أختها التي كانت تعرف أحداثا  طفولي

كيف حتظى باهتامم الوالدين ورعايتهم، دون أن ترتك للمعالج فرصة املشاركة. 

وحتدثت بتفصيل عن لعبة الطبيب اجلنسية مع جمموعة من األطفال التي مازالت تثري 

 لدهيا مشاعر الذنب. 

األخوة حيث  -ىل األقل من نقاش تركيبة األرسة يف هذه احلال تم االقرتاب ع 

إلزام »أمكن من خالل ذلك نقاش مظهر اإللزام، أي االهتامم الوالدي املؤدي إىل 

 .«الذات عىل اإلنجاز

العالقة الرئيسة يف  -وتكمن ميزة التمركز حول البؤرة أو حول موضوع الرصاع 

لك، ألنه حيافظ مع الزمن عىل هبذه الطريقة واضحة للمتعالج كذ العمليةأنه تصبح 

من املساعي  موضوع مشرتك من املساعي. وعىل الرغم من أن هذا املوضوع املشرتك

 يتجىل باستمرار بوجوه جديدة إال أنه حيافظ عىل هويته. 

 متسك دائمًا مبا مت فهمه بصورة مشرتكة   9-
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 ويوجد هنا خطان اثنان ينبغي مالحقتهام: 

 للبؤرة: األول: إضافة عنرص جديد

يف الوقت » يعد إمتام البؤرة الدينامية من خالل مشكلة العالقة باملعالج، أي 

مهام  بصورة خاصة. يف البداية يغلب يف العادة أن يتم فهم املشكلة  «ةالراهن يف املعاجل

 املعالج بشكل نصفي. -من خالل جمرى عالقة املتعالج

املتناقضة باألب والزوج واملتمثل ففي مثالنا السابق أمكن طرح موضوع العالقة  

، يف حني كانت «أريد أن أصبح أكثر استقاللية إال أين أخاف من فقدان السند» يف:

أشعر أين أكثر حتررا ، وعىل الرغم » العالقة باملعالج ال تظهر إال اجلانب اإلجيايب فقط:

صورة من ذلك فإين أكثر ثقة ألنني )ما زلت( أعتقد أنك تستطيع حل مشكاليت ب

أفضل مني. ومن هنا فالعالقة تشبه العالقة التي كانت قائمة مع األب )وربام كذلك 

 . «شغالة بعدمع الزوج يف البداية(، عندما كانت وظيفة احلامية النابعة من هذه العالقة 

مل حتتو بعد عىل  «يف الوقت الراهن يف العالج»وعىل الرغم من أن البؤرة اجلزئية  

، إال أن البؤرة تظهر ديناميا : فقد جتدد مظهر مهم من واقع ذا أمهية «قةرصاع كيل للعال»

مرضية للعالقة. ففي هذا التعلق املعاش بصورة إجيابية زال العرض! وأمكن فهمه 

 بصورة مشرتكة. 

عىل الرغم من أن العنرص اجلديد يفيد يف متايز البؤرة التي اكتملت إال أهنا ما  الثاين: 

 :زالت بنيتها هشة

، «يف الوقت الراهن يف العالج»ففي مثالنا أمكن حتديد أو متييز البؤرة اجلزئية  

. «معالج نامي -مريض نكويص»بمقدار ما أمكن حتريك النمط املتعلق لبعض الوقت 

كان اشتداد العرض إشارة تنبيه أوىل إىل أن العالقة عىل ما يبدو قد فقدت جزءا  من 

وظيفتها احلامية، أو أن استمرارها عىل هذا الشكل غري ممكن. ومن خالل التمسك 

للعالقة التي متت حتى اآلن أمكن اآلن احلديث عن املركبات  «بالتشكيلة الطيبة»
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ّيبة. لقد ّيقة واملُخ  جتدد الرصاع يف العالقة العالجية ومن ثم أصبحت البؤرة قابلة  امُلض 

 للتحديد أو للتعريف من جديد. 

 

تذكر أنه يف جمرى العالج النفسي ال تتغري املشكلة، أي أن حدة   10-

صراعات الواقع الكامنة اليت تتضمنها املشكلة ال تتبدل، وما يتغري هو 

 ملشكلة يف عالقاته. األسلوب الذي يتعامل فيه املتعاجل مع ا

فهناك عالقة جدلية بني اإلطار الفردي املتغري للمشكلة والتفاعل املتغري. وتتحدد  

العمل املتواصل: يظهر التعامل املضموين مع املشكلة  عمليةالعالقة املتبادلة هذه يف 

بصيغة ما يف إمكانات وأشكال جديدة للتعامل املشرتك معها )أي يف طبيعة العمل 

جي(. وهكذا تتجىل باستمرار حقائق جيدة لعالقة املعالج باملتعالج تتيح أطرا  العال

 متبدلة للمشكلة. 

 وحتدد اخلوارزمية املتمثلة يف:

 حتديد مشكلة العالقة 

 التفاهم حوهلا 

 تعديل اإلطار املرجعي 

 حتديد مشكلة العالقة املتبدلة 

مستوى جديد من التعامل  لولبية يطابق فيها كل تعامل لولبي أعىل، عملية 

  من هذا الفصل(. 3املشرتك مع املشكلة )أنظر مبادئ التعديل يف الفقرة 

 حتقيق العالقة الداعمة  6.2-

جدا  بني  ةنقتبس بعض التقنيات التالية من لوبورسكي. فقد استنتج عالقة وثيق 

االنطباع الشعوري املنعكس عن الطبيعة املساعدة للعالقة و النتيجة اإلجيابية للعالج
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 عند املتعالج.

( 1وقد ميز لوبورسكي بني نمطني من الكيفية التي تعاش فيها املساعدة:)النمط 

 يبوالذي 
ِ
)النمط و بوضوح خربة أن املعالج يقدم املساعدة وأن املتعالج قد تقبلها. رء

( الذي يعيش التعاون املشرتك مع املعالج بصورة أساسية، أي خيرب املساعدة من 2

خالل اجلهد املشرتك. ويشري لوبورسكي إىل أنه يف جمموعة نتائج العالجات اجليدة قد 

ساد النمط األول يف اجلزء األول من العالج والنمط الثاين يف اجلزء الثاين منه. وهذا 

نتجة يف نموذجنا اخلاص املعروض يف الفصل اخلامس، يف املست العمليةيعكس اجتاه 

تطور العالقة العالجية من شكل عالقة يسود فيها التكامل والتساوي بصورة غالبة إىل 

عالقة يسود فيها التكافؤ والتساوي بصورة أكثر، مع العلم أنه من املفرتض أن يعاش 

 كال الشكلني بطريقة إجيابية. 

ض التعليامت التقنية عند لوبورسكي والتي تتصل وسوف نقوم هنا بعرض بع 

بمحتويات مبارشة من التواصل. باإلضافة إىل ذلك يشري لوبورسكي ضمن هذه 

التعليامت إىل أهداف مركبة أيضا  حول كيفية إيصال التفهم والتقبل أو احلفاظ عىل 

 دفاع املتعالج والذي تعرضنا له بشكل مفصل. 

 

 ربة املساعدة وفق النمط األول: إرشادات تقنية حول تقوية خ

 )يعاش املعاجل مساعدًا ويعيش املتعاجل نفسه متقباًل للمساعدة( 

تدعم رغبته يف  كأوصل االنطباع للمتعاجل بالسلوك والكلمات أن  1-

 حتقيق أهداف العالج 

وهنا ينبغي التأكيد أن تلك األهداف هي أهداف املتعالج. ومن هنا ينبغي وبشكل  

اك ما مناسبة رداية العالج االختاذ من حتسن األعراض أو من نشوء إدخاص يف ب

لقد كان »…لإلثبات للمتعالج أن هذا حصيلة اجلهود املشرتكة التي قمتم هبا حتى اآلن
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 .«يف نيتك أن تتقدم لألمام وها أنت ترى أنك قد خطوت خطوة بالفعل

 مني شعورًا بالتعاطف جتاه متعاجلك  2-

حياول إجياد السامت التي جتعل من املتعالج لطيفا  ومهام  وجذابا . عىل املعالج أن  

ويفرتض هلذه النصيحة أال تسهم يف رفع الدافعية الداخلية للمعالج من أجل التقرب 

الشخيص من املتعالج فحسب، الذي دونه ال يظهر شعور املتعالج بأنه مدعوم 

 املعاكس السلبي واإلجيايب.  شخصيا ، وإنام جيب أن يساعد املعالج عىل ضبط النقل

يصعب يف بعض األحيان اكتشاف يشء ما يف اآلخر يثري مشاعر التعاطف. كام أنه  

ملن الصحيح أنه يوجد يشء من النفور الذي يصعب التغلب عليه له عالقة يف العادة 

حياتية متمثلة أو غري متمثلة. غري أنه يمكننا االنطالق من أن كل -بأحداث تارخيية

 املعالج استحضار هذه السامت يف وقت مبكر إنسان يمتلك سامت جتعله جذابا  وعىل

 الشخيص.  قدر اإلمكان من أجل التمكن من حصول مقدار كاف من االستعداد للتقرب

 امنح املتعاجل شعورًا واقعيًا من األمل بأن أهداف العالج ممكنة التحقيق   3-

 تقوم هذه احلقيقة عىل أساس علمي ثابت مفاده: إن العالج النفيس يؤثر. 

العالجية تسري يف أطوار  العمليةعرب يف كل مناسبة عن موقفك من أن    4-

 متعددة وأنه جيب اجتياز الكثري من اخلطوات على هذا الطريق. 

ال ُتكره نفسك أو جترب نفسك عىل اإلنجاز، وإنام أخرب متعاجلك عام تم حتقيقه  

شديدي االضطراب وأين أنتام اآلن وإىل أين تتجهان. فأغلب املرىض املكتئبني و

وأولئك الذين يمتلكون خربات سلبية فيام يتعلق بالعالج الطبي يواجهون معاجلهم يف 

 بعض األحيان بأنه ال يمكن ألي يشء أن يساعدهم. 

وكثريا  ما شهدُت كيف يمكن هلذه املواقف عند املتعاجلني أن هتز ثقة املعالج  

ج الشديدة يف أثناء العالج أو يف باالجتاه املتبع وبشكل خاص يف حاالت عرس املزا
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. ويقرتح لوبورسكي الطرق التالية للتعامل مع مثل للعملية حاالت الركود الطويل 

 هذه املواقف والتي نقتبسها هنا مع تعديالت بسيطة:

تذكر أنه ال يمكن جتنب مثل هذه األطوار. فالتقدم يف العالج النفيس ال يسري  -أ   

شكل وثبات يف بعض األحيان. توقع وجود تراجع  بصورة مستقيمة وإنام عىل

 وانتكاس من حني آلخر.

ثق أنه بعد وقت سوف تتجىل أسباب الرتاجع أو عدم التقدم، إذا استمر املعالج   -ب

واملتعالج عىل مبدأمها. وسوف يعود األمل والتفاؤل لكال الطرفني من جديد 

 عندما تظهر أوجه جديدة.

الركود مع زميلك أو مرشفك وحتدث معه يف املوقف حتى ابحث عند استمرار  -ج

 لو كنت تعترب نفسك خبريا .

فإذا مل تستطع رغم كل اجلهود مساعدة متعاجلك فهذا ال يعني أن معالج آخر ال  -د

 يستطيع مساعدته. حاول عندئذ تنظيم شكل آخر من املساعدة العالجية.

 العالقة من النمط الثانيإرشادات حول تسهيل خربة شكل أكثر تكافؤًا من 

قم بإبراز الطبيعة املشرتكة للبحث عن التفهم عند صياغة البؤرة أو    1-

 عند صياغة مشكلة العالقة على سبيل املثال.

من جوهر العمل العالجي. ويعني الفهم يف العالج النفيس  «عمل الفهم»يعد  

دائام  أن أطر كال الرشيكني تقرتبان من بعضهام إىل موضوع واحد وتشكل معنى وأمهية 

مشرتكني. يمتلك هذا احلادث وظيفة داعمة بارزة تتيح للمتعالج واملعالج أن يشعرا 

األمهية املشرتكة أو اسرتدادها  مثمرة. ومن خالل حتديد عمليةبأهنام يشرتكان يف بناء 

تعزيز و وبالتايل امتالك رشيك موثوق يتم تعزيز خربة االكتساب املتزايد لضبط الواقع

 الشعور بالذات ورفع قدرة التثبيت الذايت للمتعالج. وتعد هذه الوظيفة الداعمة حلدث
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اطفه عملية الفهم مستقلة زمنيا  عن حقيقة ما ُفهم. وكلام شجع املعالج عىل أساس تع

(، أي كلام استند عىل الظواهر املبارشة املوجودة واقعيا  يف 4.2الفهم بشكل أكرب )الفقرة 

 أكرب.  العمليةالعالقة كانت فرصة أن يدرك املتعالج إمكاناته باملسامهة يف رسم هذه 

 داخل العالقة العالجية «شعور النحن»ادعم    2-

املتعالج يف  رةمن املتعالج نفسه تزايد مباد غالبا  ما يالحظ املعالج بصورة أبكر 

ويعزز التأثري الراجع هلذا االنطباع املتعالج  مواجهة املشكالت التي تربز يف العالج.

عىل فهم النتائج و عىل فهم دوره يف التعاون بصورة أكثر فاعلية وعىل أنه مساو يف احلق

يف كل طور من أطوار العالج  املتحققة بأهنا نتاج للمساعي واجلهود املشرتكة. ينبغي

حتديد مدى إسهام املتعالج عند حتقيق هدف جزئي. إن الرتكيز عىل الطبيعة التعاونية 

 للعالج متنع التعلق الزائد وختفف من خطر النكوص الضار. 

أوصل للمتعاجل املعرفة: أنك أنت وهو تعمالن بصورة متزايدة بالوسائل   3-

 نفسها!

القدرات التعاطفية واالنبساطية للمتعالج. إنه يبني  يوسع التواصل العالجي 

بام »ويستطيع مالحظة سلوكه اخلاص من منظور آخر ويتواصل  «كفاءاته الالمتركزية»

من خالل العالقة. وعىل املعالج أن يتطرق يف املحادثة من وقت آلخر  «وراء التواصل

لعالقة العمل. ويمتلك هنا  التكافؤيةإىل هذه املالحظات كداللة عىل الطبيعة 

األسلوب الفردي يف كيفية استخدام املتعالج هلذه القدرات أمهية خاصة، وينبغي 

 احرتام هذا األسلوب وتشجيعه. 

 إىل األطوار احلرجة استند بني احلني واآلخر، وخصوصًا يف املواقف العصيبة،   4-

فيها حول كفاءة اليت مت جتاوزها حتى اآلن معًا وعلى اخلربات املكتسبة 

 عالقة العمل. 

 ا  عصيب ا  هذا النوع من املشكالت ليس جديدا  علينا، لقد واجهنا سابقا  موقف…» 
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 .«…ا  مشاهب

جتنب كل التعابري اليت تعطي املتعاجل الشعور بأنه قد ال يكون حمرتمًا     5-

 كشخصية!

عالج ومفهومه حول والتي ترجع إىل اجتاه امل «عيوب إدارة املحادثة»نشري هنا إىل  

اإلنسان: سلوك تقليدي لألدوار، سلوك سلطوي، عدم االهتامم، االستئثار، التعصب. 

ومن املثري للدهشة قلة ما يعرفه املعاجلون الذين ال يستخدمون التغذية الراجعة 

لسلوكهم العميل حول أسلوهبم يف التواصل )من خالل التصوير بالفيديو وتسجيل 

واملالحظة اخلارجية والتسجيل بالكتابة وما يشبه ذلك(. إهنم اجللسات عىل كاسيت 

غالبا  ما ال يالحظون سلوكهم البطريركي أو العمومي أو اخلااليت وغالبا  ما يستهان 

بمدة احلديث الذايت. واملواجهات غري املبارشة )أو األقل مبارشية( والتي يندر أن 

ة واملزاح عىل حساب املتعالج بشكل يتمكن املتعالج من مواجهتها والتهكامت املبطن

 خاص تكون شديدة األثر عليه.

 حافظ على قواعد التعاون واحملادثة املتعلقة بالعالج النفسي كي يتحقق  6-

 التفاهم من خالهلا!

ليس النقاش واحلديث يف العالج النفيس حماكمة ينبغي فيها عىل املتعالج اإلقرار  

بكل يشء كاملتهم وإعطاء كل املعلومات دون احلصول عىل معلومات. تقيض القواعد 

 اإللزامية العمة يف التعامل املشرتك أن يتم اإلجابة عن التساؤالت. 
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 متايز التفاعل العالجي  3-

 مدخل   1.3-

حتى اآلن بمعاجلة مسامهة املعالج من ناحيتني: كيف يتم حتقيق الرشوط  قمنا 

  ؟املعالج؟ وكيف يتم تسهيل بناء عالقة تكاملية «كفاءة تنظيم»بحيث يستخدم املتعالج 

أما يف هذه النقطة فيتعلق األمر بالكيفية التي يستطيع فيها العالج النفيس اإلسهام  

التفاعلية التي جتّمد املتعالج يف موقع نكويص )واملعالج  ياتسرتاتيجااليف تغيري تلك 

 يف موقف تكامل مشابه(، يعيق التاميز الالزم للعالقات العالجية وعالقات أخرى. 

من هذه الناحية  «املرضة بالتغيري واملعيقة له»الترصفات التفاعلية  وال يعود هدف 

وإنام تتصف  -عدا عن أهنا مل تكن كذلك عىل اإلطالق – «تعويض نقص الكفاءة»

بتوفري وسائل الترصف من أجل ضبط املوقف )توسيع وظائف االنعكاس أو التعبري 

التي تم  «اخلارجي» و «الداخيل»إىل إمكانات دمج أجزاء الواقع  «اإلرشاد»الذايت أو 

 .صدها حتى اآلن يف مفهوم الذات ومفهوم املوقف(

املعالج )تسهيل -، من خالل تسهيل استخدامها يف عالقة املتعالجبضبط املوقفو 

 البدء من جديد وتنمية االستقاللية وإنشاء أشكال عالقة متساوية(. 

ومن أجل جتنب سوء الفهم جيب التأكيد عىل أن الصفة الداعمة التكاملية لعالقة  

هبذا الشكل وإنام  التعاون العالجية ال يتم فقداهنا يف األساليب العالجية املصممة

 تتجىل هذه الصفة بشكل آخر. 

                                                 

جديدة مرتبطة باألشكال اجلديدة من التعاون. فمن أجل نشوء أشكال جديدة من التعاون ينبغي  توجد حلول (1)

تذليل الكثري من املعوقات وجتاوزها. وكام هو احلال يف احلياة عموما  فإن البدء من جيد ليس هو املعيق، بل املعيق 

لعالجية تعد هذه األشكال نامذج تضعف هو األرس يف األشكال املعتادة من القلق وارتباطاته. ويف العالقة ا

 أشكال العالقة التكاملية الداعمة من خالل تطويقات فقرية املعنى وباردة وظيفتها منع النفوذ إىل الواقع. 
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 التواطؤ، تهدم العالقة( ، احملك)تشكيالت املشكلة الثنائية    2.3-

مع تقدم العالج، أي مع الرتكيز املتزايد املشرتك عىل املهامت العالجية تتفتح  

ت تلك آجال  األشكال املختلفة )بنى املعايري( لصد أطر املتطلبا ووتتشابك عاجال  أ

. «يف العالقة اجليدة»ومواجهتها. ويتم إدراك انحراف اآلخر عن املعايري الذاتية 

ويمكن حمارصة املخاوف والتوترات الناشئة بناء عىل املساعدة املتبادلة يف العالقة. وبام 

أنه تتوفر هنا الفرصة من أجل إدراك الفروق الواقعية املوجودة ومن أجل إدراك 

يري التابعة لذلك فإنه يمكن للعالقات أن تتاميز. وينبغي عىل املعالج أن نسبانية بنى املعا

يكون قادرا  عىل التفاهم مع املتعالج من خالل النقاش أو وضع معايري تكوين العالقة 

التي تكون مفيدة لكليهام. ومع ذلك فسوف ينزلق ولو لفرتة عابرة عىل األقل إىل نامذج 

  (.3.2نه يمكن للجمود أن ينشأ مع العالقة )أنظر الفقرة حمددة من الركود واجلمود أو أ

يعد التشتت مبدأ كل »هذا احلادث كالتايل:  Bauridelوقد وصف باوريدل  

. فالتقاء بنيتني خمتلفتني املعيار مع بعضهام يثري القلق من خالل أن «يف العالقة اضطراب

هذا القلق يف العالقة املضطربة إىل تقديم  دكلتا البنيتني توضعان موضع الشك. وال يقو

املساعدة املتبادلة من خالل التواصل وإنام إىل صد التقارب. فكل طرف حياول إنقاذ 

 نفسه، باستخدام بنية معياره ضد اآلخر بصورة مطلقة. 

الصادة للتوتر املوجود صيغة: إما أنا أو أنت. ومن أجل وتأخذ العالقة غري اجلدلية  

مع رشيك التواصل يتم كبت هذا الرشيك من اخلربة  التوازن يف االتصال عدم فقدان

البنية الداخلية إسقاطيا  بأهنا مناسبة لآلخر. وحتت بشكل جزئي أو كيل. ويتم اعتبار 

يتم استخدام اآلخر من  «والصحيح بالنسبة لكأنا أعرف من أنت، وما املناسب »شعار 

 أجل موازنة التوازن الذايت املُهدد. 

هو حتمله يف  عوهذه الظاهرة املتمثلة يف أن كل واحد يقاوم يف اآلخر ما ال يستطي 

ذاته نعتربها دليال  عىل مبدأ كل اضطرابات العالقة. إال أن الرشط ملثل ذلك التعميم 

هو أال يبقى هذا املبدأ مقترصا  عىل مستويات السلوك وإنام يشكل خربة العالقة 
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 الشعورية والالشعورية. 

فلنتذكر أنه يف هذا احلادث ال يتم جتنب العالقة بل العنرص املحافظ يف كل عالقة،  

وأنه يسود يف هذا احلادث التمسك بنظام معايري مشرتك، خيفض التوترات الزائدة يف 

. ويف هذا النظام يستغل كال «الدفاع من خالل بناء معيار مشرتك»العالقة. وهذا يعني 

 ادلة إلبعاد مظهر حمدد من الواقع. وتكون املواقع هنا حمددة:الطرفني بعضهام بصورة متب

هو الطرف األول هو النكويص واملتعلق والسلبي واملعاين بينام يكون الطرف اآلخر 

 Collusionالنامي واملستقل والفعال والسليم. وقد وصف فيليل هذا النمط باملتواطئ 

ل دفاع مشرتك ضد أطر الواقع حيث حيقق فيه كل طرف موقعا  ووظيفة ثابتة عىل شك

 املقلقة. 

 أشكال التواطؤ

حيصل ما يسمى بالتواطؤ النرجيس ألن األول يبحث عن ذات بديلة يف اآلخر،  

 ويكون اآلخر مستعدا  ألن يأخذ دور الرشيك الرائع واملثايل. 

األول يعظم اآلخر بحامس لروعته واآلخر يسمح هبذا التعظيم.. وبمساعدة  

يستطيع اآلخر جتنب املواجهة مع ذاته اخلاصة وجتنب العيش هبويته  «الرائع»الرشيك 

ومن هنا املهددة فظة عىل التصورات غري الواقعية )الذاتية. ويكون اآلخر يف وضع املحا

 باستمرار( حلجمه الذايت واستبعاد الضعف الذايت عن اإلدراك.

 إمكانية الصراع يف هذا النوع من التواطؤ النرجسي:

 يمكن هلذا التصنع املبالغ به أن يستمر طويال ، إذ ينمو لدى الرشيك سعي نحو ال 

حتقيق ذاته اخلاصة. وهنا يتعرض استقرار اجلهاز للخطر. وهذه اإلساءة تفسح املجال 

لنمو برودة قاسية. )فخلف الواجهات الباردة جتيش معاناة عنيفة من الكره، ويراقب 

 متسرتان بموقف ال مبال(.  تأملهامالرشيكان بعضهام يف أفعاهلام و
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 التواطؤ الفموي  1-

. وهنا يتم بناء عالقة «الرعاية»يتمركز هذا النوع من العالقات حول موضوع  

)املحتاج للرعاية(: وبام أن املحتاج للرعاية يترصف بشكل يعرب فيه عن حاجته و )األم(

ن وبالعكس. ويتم هنا للرعاية فإن )األم( تترصف بشكل مقدم للعطف واحلب واحلنا

الصد املشرتك لتبادلية الرعاية: )فاألم( تكبت حاجتها للرعاية واملعتنى به يكبت 

 واجباته اخلاصة يف رعاية الرشيك. 

ومن منطق هذا التواطؤ هو أن )األم( تساعد املعتنى به إىل درجة جتعله أكثر  

 فريهق )األم(.  …. مما جيعل التوتر يكرب أكثر …عجزا ، واآلخر يطلب املزيد

 …إن هذا النوع من املساعدة يعرب عن صد احلاجات اخلاصة للرعاية واملساعدة 

إهنا ترفض إعطاء يشء ما …وأخريا  تقرتف )األم( اخلطيئة الكربى يف هذا التواطؤ

.وهكذا ينشأ يف حالة الرصاع هذه نموذج …للرضيع، فيتمرد الطفل وينكر اجلميل

 الئمة ورافضة( " األم" و …أبدا  وجاحد.)الطفل ال يشبع …االهتام

 السادي -منوذج التواطؤ الشرجي    2-

يتمثل هذا النموذج من خالل )االستقالل والسيطرة(. والسؤال هو إىل أي مدى  

من دون أن تتمزق العالقة، وما  يتم السامح للرشيك بالتعبري عن املساعي املستقلة له

غي من خالهلا حتقيق التعلق واألمن املتبادلني يف هي إجراءات الضبط والقيادة التي ينب

 عالقة الرشاكة؟

 ويعتقد بأن هذا الشكل هو الرتكيبة املشكلة األكثر مالحظة يف العالقات. 

( يف العالقة. ينشأ )مسيطر مستقل( وتابع مرؤوس ويف هذا الشكل من التواطؤ 

فاملسيطر ينشغل بقلق االنفصال لديه وبرغباته يف التعلق عىل حساب املسيطر عليه، 

 وهذا بدوره يكبت رغباته االستقاللية. 
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وعدم اإلخالص،  -تواطؤ الغرية وتتضح مشكلة الرشيكني بصورة خاصة يف 

ل التواطؤ حيث يعيش فيه املخلص رغباته يف التحرر والغيور قلق انفصاله. ومن خال

يصبح باإلمكان صد احلاجات املهددة من خالل تضخيمها عند الرشيك. فالغيور 

يتحرر هنا من الرتكيز عىل طموحاته اخلاصة يف االستقاللية وغري املخلص يزدري قلق 

 .…االنفصال عند رشيكه

 التواطؤ القضييب .3

ع بمقتىض وهيدف هذا التواطؤ إىل الصد املشرتك لالجتاهات املضادة للمجتم 

األنثوية ، واملرأة تصد مطالب  -الدور التقليدي: فالرجل يصد مطالب دوره السلبية

الفعال. وهنا تتم دائام  املحافظة عىل التصور أن الرجل هو القوي  –دورها الذكوري 

واملرأة هي الضعيفة وأهنا بحاجة للقيادة. ومن خالل هذا السعي الدائم  دائام والقائد

رتكيبة تتم إعاقة أن يتعلم الرجل رؤية سلبيته وضعفه وحاجته لتحقيق هذه ال

 للمساعدة واملرأة حاجتها للنشاط والقوة. 

إن عجز األطراف عن حتمل الرصاع بني احلاجات املتناقضة أو مع توترات امليول  

يقود  عجزهم عن حتديد الرصاع وعن حلهو يف العالقة املزدوجة املرتافقة مع حاجاهتم

  ويمكن وصف هذا التواطؤ املوصوف أعاله بعبارة:ع يف مصيدة العالقة . إىل الوقو

يتمنى أن يعيش ذاته وأن يدير أموره مستقال   . إنهالرشيك املعني يتمنى وخياف 

 وخياف يف الوقت نفسه من كل هذا. ..الخ،…وأن يتحمل املسؤولية وأن يفكر بنفسه 

ولكن ما خيشى  به من قبل اآلخر ويف الواقع فإن كل رشيك بأخذ الدور املرغوب 

: أنا أرغب بالشعور بأنني قوي )عىل نحو امليل املزدوج املوجود لدى كل رشيك منه هو

ينقسم الرشكاء إىل قطبني ويتفقان ال ، حيث تعلق وضعيف(مومستقل ولكن أيضا  بأين 

سوية شعوريا  أهيام سيمثل القطب اآلخر. وهذا أمر يمكن مالحظته يف كل العالقات ال

بال استثناء ولكن قد يتحول األمر إىل مشكلة ذات قيمة مرضية عندما يتم احلفاظ عىل 
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واملتطلبات ملشرتكة بعناد وعندما تتم إعاقة املشاركني يف هذا النوع  استمرارية الوظائف

 . وجماالت ترصفهم بدرجة كبرية من التسوية يف إمكانات نموهم

للعالقة التي تعد مقبولة أو يمكن قبوهلا ومنها وتوجد جمموعة من العروض اإلشكالية 

 مثال :

 « أريد أن أمتكن من الشعور بأين كبري وذو أمهية ولكن ال أريد يف الوقت نفسه

. ويبدو هذا ممكن التحقيق «أن أظهر ما يمكن له أن يكرب التباعد عن اآلخرين

 .«عظيم»مع شخص  يمن خالل التامه

 «  ومعتنى يب، ومع ذلك ال أريد أن أملك الشعور باالعتامد أريد أن أكون سلبيا

 مشقة العناية تبدو عليها. «الطيبة». ال ترتك األم «عىل اآلخرين

 « أريد أن أكون مستقال  وغري متعلق عىل أال أشعر باخلوف من حتمل املسؤولية

. قد يكون هنا شخصا  يتحمل عنه «واإلحساس بمخاوف فقدان العناية يب

 ية ويعتني به جيدا .املسؤول

وتعيش العالقة هنا عىل أمل أال يشعر الفرد نفسه بامليول املزدوجة، إهنا تصبح  

 غري مستقرة ومعادية للحاجات وسبب لالضطراب وصورة له. و «عالقة ال جدلية»

املتعالج املتمثلة يف الفرضية القائلة أن األول هو اخلبري -وتتضمن بنية عالقة املعالج

و متلقي النصيحة، األول هو السليم والثاين هو املريض، األول هو املتنامي والثاين ه

 والثاين هو النكويص، مشكالت عالقة متنوعة من النوع املوصوف أعاله. 

العالجية ذاهتا عىل أهنا حدث يتحطم فيه التواطؤ املتشكل أو  العمليةويمكن فهم  

ويتم فيها تفسري اخلربات  العمليةه مصيدة العالقة بحيث يمكن أن تنمو العالقة يف هذ
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 . حتمل توترات الرصاع النامجة عن العالقاتو املفاجئة

 مبادئ التعديل يف العالقة   3.3-

إىل الرتاجع عن بناء  «مصيدة العالقة»جينح كل معالج شاب يف أوىل خرباته مع  

، وبعضهم يشّذب خرباته املحبِطة: ال «فلينقذ نفسه من يستطيع»العالقة وفق مبدأ 

يتورط الطبيب الشاب يف عالقة وهيرب إىل العالج الدوائي، يف حني هيرب املعالج 

النفيس الشاب إىل أشكال من العالج النفيس ال تقوم عىل عامل العالقة، كاهلروب إىل 

  السلوكية الصارمة.

 ن لشعاره إال أن يكون: ال يمك غري أنه يف هذا الشكل الذي نمثله من العالج 

: اتصال أكثر، إدراك «ادخل يف العالقة» يالعالقة. ويعناخرج من املصيدة وادخل يف 

متبادل أكثر، اهتامم أكثر، جدية أكثر، حقيقة أكرب يف العالقة. إن مبادئ التأثري يف عالقة 

لواقع ما هي يف النتيجة تلك املبادئ التي جتعل واقع العالقة واملعاناة من هذا ا

 حيال هذا الواقع املصدود مدركا  وقابال  للتأثري عليه.  ةاملصدود، أي املشاعر املتناقض

العالجية الناجتة عن الشكل اإلشكايل للعالقة يف  يةسرتاتيجاالويمكن تلخيص  

 خطوات ثالثة: 

 اخلطوة األوىل: الفهم 

 يتحدد النموذج من وجهة نظر املعالج فقط.

 التبادل والتفاهماخلطوة الثانية: 

                                                 

عندما يقدم املتعالج قناعاته الالشعورية عىل شكل عروض عالقة للمعالج فإنه يرتبط هبذا العرض التوقع املحق  (1)

تجيب عىل هذا العرض من خالل عدم توكيد اخلربات والتوقعات السلبية للمتعالج مرة إن املعالج قد يس

أخرى. ومن هنا يمكن فهم جمرى العالج عىل أنه سلسلة من حمكات التجارب أو االمتحانات فيام إذا كان 

  املعالج يستطيع منع املنطلق السلبي املعتاد واملتوقع للمشكلة. )تصور سامبسون وفايس(
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 « .……أفهم ما يدور بيننا بالطريقة التالية»

 .« ..…أنا نفيس مشرتك بالطريقة التالية وأشعر باإلعاقة التالية )ازدواجية(»

 .«.……إين أدرك نمط عالقتي القائم ومن األفضل» املتعالج:

 اخلطوة الثالثة: البداية اجلديدة

الخ( بشكل آخر، وإين …احلرية مع…)مع القلق…أحاول التعامل مع املشكلة»

 .«متضامن معك إذا ما حاولت أنت أيضا  

وينبغي عدم فهم هذه اخلطوات الثالث عىل أهنا الرتكيب الوحيد لكل مشكلة.  

 .فاملقصود هنا هو استخدام الصورة التي كانت مستخدمة يف السابق مرة أخرى

رة عدة خطوات تفاهم ذات مسار لولبي، تشتمل فيه كل دو عمليةواستخدام  

، ويمكن أن تعالج فيه املشكلة املشرتكة دائام  عىل مستوى أعىل من «ثالثة خطوات»

 التعاون. 

 

 اخلطوة األوىل: الفهم   4.3-

سوف نستعرض من الثالثية الزمنية املتمثلة يف: حاليا  يف العالج، حاليا  خارج  

ففي عنرص حاليا ُ  يف العالج يقوم كل من املعالج واملتعالج بتقديم  العالج، سابقا .

 مسامهات خمتلفة. 

فمن طبيعة املعاناة أن املتعالج يستطيع إدراك الوجوه املرضية يف مشكلة العالقة  

بشكل متدرج واحلديث عنها يف صيغة منتظمة من الناحية اللغوية. إال أنه يعرب عن 

 ق حديثه ككل، وذلك حسب املوقف من خالل:ذلك بدرجات خمتلفة يف سيا

  الرشوط التي يطرحها عىل التعاون:) أنا ثابت عىل هذا املوقف يف العالقة؛ ولن

 (.…أحتدث حول ذلك
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  تأرجح اآلالم والشكاوي النفسية واجلسدية يف السياق الزمني مع حتقيق أو

 عدم حتقيق مثل تلك الرشوط.

 دة.يف االنتقاء وجتنب مواضيع حمد 

 احلركية يف العالقة الراهنة. -يف اإلشارات التعبريية 

 شكليا .  «أطوار العالقة»وحياول املعالج وصف وتفسري املشاهد اجلارية أو  

ويتطلب هذا أن متتلك العالقة بنية نمطية وأن تكون العالقة قد أكملت جمموعة  

غاء بصورة متعاطفة . وحتى ذلك احلني عىل املعالج اإلص«اإلحراج»مراحلها بنفس 

 واالعتامد عىل املحتويات التي يقدمها املتعالج. 

وحني تتوفر أوال  شواهد كثرية كافية للتفسري وخصوصا  تلك التي تقوم عىل  

قاعدة اخلربة املشرتكة ينبغي أن يتم احلديث حول ذلك. ويتم استنتاج مثل تلك الكواشف 

 من خالل: 

  باستمرار والتي يتمسك فيها املتعالج بموقف حمدد:مالحظة املشاهد التي تتكرر 

عىل املعالج أن يفعل كل يشء، أنا أعتمد عليه كلية، عليه محايتي من كل مطلب، »

وأشياء أخر  .…عندما يقول يل ما الذي عيل فعله فإين أستطيع إنجازه بصورة جيدة

 .«…كثرية

 وكه، املثبت هلذا التقسيم من املالحظات التي يالحظها املعالج عنده فيام يتعلق بسل

انطالقا  من رغبات العناية وأخذ الدور الفاعل دائام  عىل نحو احلديث » األدوار:

الكثري والتنظيم الرسيع لكل املشكالت التي تواجه املتعالج وجتنب أي مواجهة مع 

 .«إىل جانب املتعالج املبارش متطلبات الواقع والوقوف املبارش أو غري

 أن العالقة تتخذ طابعا  جامدا  من خالل قواعد حمددة حافظ عليها  املالحظات

 :كالمها حتى اآلن: مثال ذلك
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 .«إياك أن تبدي ما يمكن له أن يضايقني!»   1-

املعالج يملك حال  لكل مشكلة حتى »عىل أحدهم أن يعرف دائام  أو يستطيع    2-

سأجعله يف حلظة ما عندما يمتنع املعالج عن سحب احلل من احلقيبة، فإين 

 .«يقدم يل احلل

ال يتم احلديث حول حقيقة أن جلوس رجل »يتم التمسك بمحرمات معينة    3-

وامرأة قبالة بعضهام قد يملكان رغبات ممكنة مع بعضهام؛ ال يتم التطرق إىل 

موضوع انتحار متعالج آخر يعاجله املعالج ويعرفانه كالمها؛ نفي املشكلة 

 «قواعد اللعب»)أنظر أيضا   «الخ…ة إلجازة املرضية الطويلةالقانونية الضامني

 النمط التواطئي(.

  مالحظات حول ظهور التحول أو اختفاء األعراض اجلسدية والشكاوي النفسية يف

الظهور أو االختفاء املفاجئ للقلق أو عالقتها بالتغريات غري املرتابطة لنمط العالقة: 

الخ يف السياق …من اإلسهاالت إىل آالم القلب للصداع أو تعكر املزاج؛ التحول

)سافر املعالج لقضاء عطلة بدال  من استمرار العناية …الزمني لتجاوز القواعد

والعالقة(، التغريات غري املتوقعة يف املواقع )عىل املريض فجأة أن يتحمل املسؤولية 

الخ …أ به سابقا  يف اختاذ القرار(، االمتناع اخلفي للمعالج عن لعب دور كان قد بد

 )كدور احلامية مثال (.

ض  السياق وجود سياق زمني بني حدث العالقة -وتستخدم طريقة الـعـ ر 

وظهور العرض أو تبدله، إلنشاء ارتباط سببي. ومن البدهيي أن يتم استخدام هذا 

الكاشف عندما يكون األمر متعلقا  بارتباطات مستمرة الظهور وعندما يمكن اكتشاف 

 د عالقات باخلارج وبالسابق فقط وعندما يكون هذا االرتباط واضحا . أو إجيا
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 مالحظة عمل صراع العالقة خارج العالقة العالجية

عىل السلوك  ( actالعمل الترصف )يطلق يف مراجع التحليل النفيس مصطلح  

الذي يعرب عن رغبة أو عن أفكار أو عن رصاع ال شعوري. فبدال  من التعبري عن 

أريد أن أكون حمبوبا  وأن يتم االهتامم يب، إال أنه ليس هناك »األفكار املحبطة عىل نحو 

الرشاب برشاهة، ومن ثم ختف حدة الرصاع و يتم تناول الطعام «من حيبني أو هيتم يب

لظاهرية. ونفس الرصاعات التي تؤدي إىل عرض ما تقود أيضا  إىل العمل من الناحية ا

act  ومن هنا يمكن تسمية كل شكل من أشكال التجديد اللفظي غري اللفظي للرصاع ،

، مما يؤدي إىل زيادة اخللط بني مفاهيم act ترصفالذي حيمل أمهية مرضية عىل أنه 

دم املفهوم يف سياق أنامط السلوك خارج والعمل. وهلذا السبب سنستخ النقل واملقاومة

العالقة العالجية فقط، والتي يتم التعبري من خالهلا عن مشكلة عالقة راهنة بني 

املريض واملعالج؛ مثال ذلك عندما يرشب املتعالج الكحول حتى يصل للسكر بعد 

ري اجللسة مبارشة أو يقوم بمحاولة انتحار أو أية خطوة عملية أخرى ليعرب بصورة غ

 مبارشة عن حاجاته للرعاية. 

القدرة  ويستطيع أن يفّعل عدم رضاه من خالل إزعاجه لإلسعاف مثال  ليشري إىل 

غري الكافية ملعاجله. كام يمكن للسلوك املفَعل )النشط( يف صورة اندفاع املتعالج يف 

رصف جتاه مغامرة حب غريبة، إذا مل تتم مناقشة الرغبات اجلنسية الكامنة وراء هذا الت

واملتعاجلة أنثى. ومن حيث  املعاجِل ة النفسية )األنثى( أو العكس إذا كان املعالج ذكرا  

املريض. وما حيدد -املبدأ جيب طرح كل سلوك من هذا النوع يف إطار عالقة املعالج

عىل  act الترصف نجاح مثل هذا التأثري هو إمكانية فهم املوضوع املعرب عنه من خالل 

 مشرتكة والكيفية التي يتم فيها هذا الفهم.  أنه مشكلة

 اخلطوة الثانية: التبادل والتفاهم   5.3-

 نامذج التعلم والتعديل التي تسهم يف تفسري آثار العالج النفيس فإن جمرى نتهام كام 
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التعديل حيدث بني املتفاعلني. وهذا املجرى عبارة عن صيغ حمددة من العالقة التي متكن 

من التقدم. ونحن ننطلق يف التصور الذي نعرضه هنا من وجهة النظر القائلة: إن الصيغ 

 اجلديدة للتعامل متكن من إجياد حلول جديدة. 

ومن منظور التفاهم والتبادل فإن الصيغ اجلديدة للتعاون متثل صيغا  جديدة  

ة من خالل املعايري لتبادل املعلومات. ويتم بناء التبادل يف هذه املرحلة بصورة متزايد

التي أقامها املعالج من خالل كفاءاته الشخصية يف التعامل مع واقع العالقة الراهن، 

أي واقعه النفيس اخلاص أيضا . وتشكل هذه املعايري أساس التعامل التباديل البناء مع 

 الظاهرة املهددة للواقع. 

بصورة جوهرية طبيعة  وحتدد الكيفية التي يتعامل هبا املعالج مع هذه الظاهرة 

فوق تعويضية  ياتاسرتاتيجالتعاون، أي فيام إذا جتنبها أو بالغ فيها أو أقدم عىل 

الخ. والصيغة اجلديدة للتعاون هي صيغة جديدة …إلطفائها أو فيام إذا واجهها

-للتفاهم حول الواقع. وقبل أن يتم الوصول إىل تأكيد متبادل، بغض النظر عن شكله

حول كيفية إجياد واقع مشرتك فإنه ال يمكن للمرء أن يتعامل مع ذلك  -ظاهر أم كامن

 بصورة مشرتكة. 

 إرشادات من أجل إيصال املفهوم )النفسي(

 . ال ُتقر )فرويد( التارخيي فقط يف سلوك املتعالج، وإنام جوهر احلقيقة الراهن أيضا 

التي تعلمتها يف إنك اآلن تترصف بالطريقة نفسها »من السهل القول للمتعالج:  

. إال أن ذلك لن خيرج املتعالج من املأزق. وتتمثل احلقيقة الراهنة يف أنك «طفولتك

أنت نفسك مشرتك يف صيغة هذه العالقة املشكلة، وربام مل تسهم بصورة فاعلة إال 

األمر الذي حيدث بشكل تقليدي يف كل العالقات  «إال»بمقدار ضئيل، وقد ال تكرر 

لج. وعىل الرغم من ذلك فأنت الذي سهلت حدوث ذلك ومن واجبك املمكنة للمتعا

 حتمل نصيبك يف هذه اإلشكالية. 
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ابق يف العالقة بتحمل نصيبك من املشكلة وال تذهب من أن األمر يتعلق بحوادث  

 نقل مرضية مستقلة عنك. 

   أقم اجلرس مع متعاجلك من خالل االعرتاف بأنك أنت أيضا  قد أخذت بالفعل دورا

 مشاهبا  ألدوار أشخاص مرجعية املتعالج السابقني سواء أردت أنت ذلك أم مل ترد.

إن اإلقرار بتشابه املوقف الراهن مع املوقف الباكر يقيم جرسا  لإلقرار بالفروق  

  دة إلطار الواقع.مع املوقف القيم ويتيح صيغة جدي

مثال: يف حالة حسناء التي أرشنا إليها سابقا  تشكلت التشكيلة التالية: عاشت  

املتعاجلة عالقة داعمة وتكاملية )متساوقة(. وأبقى املعالج إمكانية االعتالل الواقعي يف 

 حاليا  » و «سابقا  »العالقة بعيدة. واستطاعت املتعاجلة التعرف بالتدريج عىل اضطراهبا 

دورها املتعلق بالعالقة مع زوجها وأبيها. وقد حتسنت اآلالم بشكل و «خارج العالقة

املتعاجلة وظيفة العالقة العالجية املرحية واملثبتة كذلك. وعىل ما  تجوهري وعكس

يبدو فقد تم التطرق حلدود شكل العالقة هذا يف حلظة بعد جلسة حول النتائج املحققة 

املواجهة القريبة مع الوضع املهني الذي تشعر فيه بأهنا  – اآلن وحول نتائجها أيضا  

. عرضت املتعاجلة ملعاجلها ارتفاع القلق وتعكر املزاج دون سبب وقد شكك -عاجزة

املعالج بصورة كاملة باالتفاق الذي عربت عنه يف اجللسة األخرية حول مقدار 

ن خالله مظهر العالقة التحسن. وعىل ما يبدو فإن العالقة قد اكتسبت معنى، كشفت م

املشكل: فالعالقة قامت بوظيفتها )أيضا ( كحامية من األجزاء املهددة للواقع الداخيل 

واخلارجي )وهذه الوظيفة تزعزعت ملجرد اإلقرار بوجود التحسن الواضح(. شعر 

املعالج بأنه قد تم حرشه يف دور آخر. فقد انتقل من دور األب الطيب إىل شخص 

اإللزام. وقد شعر باالستياء واليأس مما قالته املتعاجلة وكان يف هذه يامرس الشدة و

. فأراد ربط هذا التبدل «متقبال  دون رشط» و اللحظة أي يشء، عدا أن يكون مسرتخيا  

يف حالته االنفعالية بمشكلة العالقة ككل. وقد فرس املوقف بداية عىل النحو التايل: 

العالجي معا  بصورة جيدة. وكنِت تستطيعني العمل لقد عملنا عىل محاية املوقف »



  العالج عمليةممارسة  

 

  125 |صفحة 

 

بشكل أفضل. لقد كنت عىل قناعة بأنِك كفء. ومع ذلك فقد أصبح من الواضح يل 

أن التحسن متعلق بشكل خاص برشوط تعاوننا. أستطيع أن أتصور أنك من خالل 

اخرتت هذا التقييم غري الواقعي كلية حلالتك قد فوجئِت وُدِهشِت. وها أنت اآلن قد 

  .«اهلرب إىل الدور املعاين األويل

وبعد أن تم الوصول التفاق من هذه الناحية، أي بعد أن عربت املتعاجلة عن  

 بشكل مبارش وليس عن طريق األعراض، عرض اعتامدها عىل العالقة احلامية حتى اآلن

رج بشكل يف الواقع مل أفقد األمل من أنك ستترصفني يف اخلا» املعالج مشكلته قائال :

جيد كام تفعلني هنا وعيل أن أقر كم خاب أميل وكم كنت غري صبور عندما انتكست 

حالتك. لقد فكرت أنك ربام تشعرين أين أمارس القرس والواجبات كام كان والدك 

 .«يفعل معك يف ذلك الوقت

 وبعد أن بدأت املتعاجلة بالرد عىل ما عرضه املعالج وتعرب شيئا  فشيئا  عن خماوفها 

التي كانت متمثلة يف أهنا قد تدفع الختاذ قرارات ال تؤيدها وعليها أن تتحمل املسؤولية 

أعتقد أين قد عززت لديك » ثانية، التي ال تستطيع التامهي معها، واصل املعالج:

االعتقاد بداية أنني سوف أقوم بتنظيم األمور، وبعد ذلك طلبت منك أن تقومي بذلك 

مل تستجيبي إيل بالطريقة التي أردهتا أنا. ربام أكون قد  وحدك. وكنت مستاء عندما

 . «ترصفت بالطريقة التي شهدهتا بصورة غالبة من قبل اآلخرين

وقد قاد االتفاق عىل أنه يف هذه اللحظة قد جتددت مشكلة أساسية هلا عالقة  

. باألعراض، واالتفاق حول إمكانية التفاهم حول ذلك، إىل التخفيف من حدة املوقف

ويف اجللسة التالية عربت املتعاجلة عن غضبها وعجزها واستطاعت إدراك كم هي 

مأسورة بتوقعاهتا املستمرة من األشخاص املذكورين بام فيهم املعالج، وهذا يمكن أن 

، الذي كان مرتبطا  ةواملسؤولي ليفر عليها الشعور باخلصوصية، أي الشعور باالستقال

 لشعور بالوحدة والعجز وبأهنا مرتوكة لوحدها. يف السابق بخربات مؤملة من ا

 ومن هنا يمكن اآلن مناقشة ذلك الذي أعاق التقدم يف شكل العالقة حتى اآلن: 
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افرتض إن كلينا قد أبقى هذه الرضورة الواقعية باختاذ قرارات يتحمل مسئوليتها »

ن أن تكون حول احلياة بغض النظر عن رغبات اآلخرين، بعيدة عن عالقتنا ومن املمك

القاعدة الكامنة خلف ذلك والقائلة: إن املعالج حيمي هذه املتطلبات واملتعالج تتم 

محايته، قد أعاقت السامح بمشاعر الوحدة واليأس تلك، والتي عىل كل واحد أن 

 . «يتحملها لوحده، فيام إذا أراد أن يكون مستقال. علينا تغيري هذه القاعدة

املزدوجة يف العالقة العالجية نفسها يكون قد مهد أول ومع التطرق لرصاع امليول  

 الطريق للبدء من جديد دون أن يكون قد تم الوصول إىل حل أو تعديل ما بعد. 

ويتعلق هذا بقدرة املتعالج عىل أن يتوقع موقعا  متغريا  يف عالقته ليس عىل مستوى  

ومن هذه الناحية يتطلب  اخليال فحسب بل احتالل هذا املوقع واقعيا واالستمرار فيهز

األمر عدة تكرارات ملجرى التفاهم هذا حيث يتوىل املتعالج فيه تفسري املوقف بنفسه 

 بصورة متزايدة. 

وإذا وجب عىل املتعالج اختاذ موقف أكثر فعالية يف تقييم أو تغيري آالمه ومشكلة  

 السابقة: عالقته فإنه جيب مراعاة اإلرشادات التالية التي احتوهتا القواعد 

 تقبل رؤية املتعالج للواقع وللمشكلة حتى عندما ختتلف عن رؤيتك 

عندما يرى املتعالج موقفا  ما بشكل خمتلف عن رؤيتك له فعليك التسامح مع 

متايز اإلدراك تتكامل أثناء التبادل املشرتك للمجريات الراهنة  عمليةذلك. إن 

وينبغي عىل املتعالج أن يتمكن من جعل سوء الفهم املحتمل نسبيا  من خالل 

 اخلربات الفردية.

  ال تتحدث كثريا  حول ما جيب تعديله يف خربة وسلوك املتعالج بل ترصف أنت

 نفسك بصورة أخرى.

يكفي قيامك بوصف انطباعاتك حول طبيعة العالقة وحول مشكلتك. امنح 
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 املتعالج الفرصة ألن خيربك انطباعاته وخرباته واستنتاجاته بنفسه. 

 اخلطوة الثالثة: إتاحة البدء من جديد   6.3-

يقصد بالبدء من جديد تلك النقطة يف جمرى العالج التي حيصل عندها املتعالج  

اجئة: بأن هناك إمكانات أخرى حلل املشكلة غري التي تعلمها وتصورها، عىل اخلربة املف

وعندما يتحرر بالنسبة للقرارات والترصفات التي كانت حتى اآلن غري مألوفة. إن 

الشعور بأنه يملك قدرا  أكرب من احلرية قد حيتوي عىل مظهر مهدد؛ فعىل الرغم من أن 

إىل التخيل عن اجلوانب السلبية للتعلق اختاذ موقع تصاعدي مسؤول عن الذات يقود 

والقلق من اهلوية الذاتية تعيق  إال أن اإلحباط الذي خيشى منه حلاجات احلامية والعناية

 خطوة اخلروج من املواقع النكوصية. 

ومن خالل التعامل مع جمال التوتر الذي ينشأ بني األهداف التصاعدية للمتعالج  

 التعلقات املعتادة يتحدد نجاح اجلهود العالجية. واألرس النكويص للمتعالج ضمن 

  أول املبادئ التي ينادي هبا لوديرز، حيث يقول: العمليةوحتتل هذه املرحلة احلاسمة يف 

إن كل حركة تصاعدية حتتاج إىل دعم نكويص، وكل حركة نكوصية حتتاج إىل » 

 . «محاية تصاعدية

 

 وكثري من الغموض احمليط بهما Regression and Progressionالنكوص والنمو 

حتيط يف مراجع التحليل النفيس بمفهوم البدء من جديد جمموعة من الفرضيات  

التي حجبت طبيعة عمل التعديل لفرتة طويلة إىل حد ما. وحتى يومنا هذا أسهمت يف 

سوء الفهم هذا تلك التصورات التي أرادت ربط مفهوم البدء من جديد بشكل من 

ة يف طور االضطراب النامئي للفرد، أي التي ترى رضورة قيام عالقة العالقة حمدد

كرشط للنمو )النكوص(. ومما الشك فيه  تبادل بدائية قبل لغوية مع املعالج النفيس
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فإن عالقة املوضوع اآللية قبل اللفظية للمتعالج بمعاجله، التي تسمح بالتطلع إىل 

 موضوع ممّون والتفتح بطريقة ال هنائية، التثبيت عىلو ارتباط منسجم يف بدائية وجودية

، إال أن ما يسمح بالنمو ليس الطبيعة النكوصية وإنام الشكل  متتلك طابعا  خمففا  وداعام 

اخلالق للتعاون الذي تتم إتاحته يف العالقة املعنية والذي يراعي كذلك الرغبات 

شباع احلاجات النكوصية يعد النكوصية مثلام يتابع أهدافا  نامئية. ومما الشك فيه فإن إ

، أي «بنكوص يف خدمة األنا»يف صالح ضامنة االستقالل وذلك عندما يتعلق األمر 

بسلوك موجه نحو إنقاص توتر احلاجات اجلسدية. ويصبح اهلروب إىل السلوك 

النكويص إشكاليا  عندما تنشأ أهداف ال يمكن حتقيقها إال من خالل إنجازات نامئية 

احلال يمكن لشكل عالقة ما تنمي سلوكا  نكوصيا  أن تنمي يف الوقت  خاصة. ويف هذه

نفسه الدفاع النكويص ملثل تلك املتطلبات بدال  من التغلب عليها. ولكن ما الذي ينميه 

 النكوص؟: 

يغلب أن نواجه يف املامرسة العملية سوء الفهم املتمثل يف: إن حتقيق الدعم يعد  

االمتناع عنه يقيد النكوص وهذا أمر خطأ. ونتيجة لذلك عىل أنه منمي للنكوص بينام 

خياف كثري من الزمالء اختاذ موقف داعم تكاميل من متعاجليهم ألهنم يعتقدون أهنم 

إن كل حركة نامئية للمتعالج حتتاج »جيعلون متعاجليهم أكثر نكوصا . إال أنه يتم نسيان: 

ه املعالج حيقق السند . ومن خالل الدعم اخلاص الذي يوفر«إىل دعم نكويص

 النكويص الذي يتيح للمتعالج املسامهة بفاعلية. 

إذا  فسلوك املعالج هو الذي يؤثر تأثريا  منميا  للنكوص، بحجبه للسند النكويص  

وذلك من خالل سعيه لإلنجاز والتعاون من جهة ومن خالل حرمان املتعالج من 

الب املتعالج بأن حيقق إنجاز ما االهتامم عند قيامه بحركة نكوصية، أي عندما يط

ويف كلتا احلالتني يوجد خطر نكوص خطري: فنظرا  للتناقض  انطالقا  من املوقع السلبي.

الذي ال يمكن ختطيه )املصعد من املعالج( بني اإلرادة والقدرة يبدأ املتعالج بإيقاف 

مل حماوالته اخلاصة يف حتقيق أهدافه ويتمسك بمزيج من الشك والنكوص واأل
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والقلق والغضب من املعالج الذي يتم منذ اآلن حتميله املسؤولية عن كل يشء الحق. 

فعندما يلجأ متعالج ما عىل سبيل املثال إىل املعالج للحصول عىل مساعدة، كأن يطلب 

معلومات حول السلوك الصحيح أو إرشادات حول اختاذ قرار صحيح، فإنه يعرب دون 

عالج موقعا  نامئيا  يف العالقة. وعندما يوضح املعالج شك عن حاجة نكوصية، حتدد للم

للمتعالج ما الذي يفعله خطأ )منميا  هبذا النكوص( ويتأمل بربود واهتامم )منميا  

للنكوص(، كيف يسعى هذا املتعالج حائرا  إىل معلومات أخرى، وبعد أن يمتنع عن 

أجل حتقيق تواصل املعلومات ويقابل بعض حماوالت املتعالج عديمة اجلدوى من 

)منمية للنكوص(، فإنه يكون هبذا قد تم حرشه يف شكل عالقة متاثل  بتعليقات رافضة

نكوصا  خطريا ؛ إن االمتناع عن املساندة يف هذه احلال ال يقود وال بأي شكل من 

األشكال إىل حركات نامئية للمتعالج باملعنى العالجي وقد حيطم العالقة من خالل 

 ويذهب يف طريقه. وحينئذ يكون املتعالج قد اكتسب خربة أخرى فعل حترري عداين

 صادمة فحسب ويكون قد دعم اعتقاده أنه ليس هناك حلوال  يف العالقة. 

النكويص ال يتم من خالل استبعاد الرغبات النكوصية  إن حتييد خطر السلوك  

 ياترتاتيجاسمن العالقة بل من خالل الدعم النوعي للحركات النامئية )من خالل 

دعم تكاملية(، أي من خالل إبطال التناقض بني اإلرادة واملقدرة، من أجل أن يتوىل 

(؛ إضافة إىل التفاهم حول هذه «يف وظيفة الشخص»املتعالج مهمة رشيك التعاون )

الرغبات وطبيعتها املتناقضة مبارشة يف العالقة: أي يملك املتعالج هذه الرغبات ويقوم 

يستطيع إدراك عدم إشباعها الراهن )أو ال يستطيع إدراك توترات امليول بالتعبري عنها و

 املزدوجة املرتبطة بذلك(، ويالئم سلوكه بناء عىل ذلك. 

 عمليةالبدء من جديد بوصفه 

حيصل التواطؤ بني املتعالج واملعالج والذي يمكن أن تكون له وظيفة إجيابية  

مظهره السلبي املعيق للعالج عندما يشكل  كوظيفة األمن واحلامية، إال أنه حيصل عىل

التواطؤ عائقا  أمام استمرارية تطور العالقة، أي عندما يعيق نشوء شكل جديد من 
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التعاون الذي يمكن أن حيقق حلوال  جديدة. فالتعديل يبدأ بالطبع يف اللحظة التي 

اء املستبعدة يتحدد فيها املظهر األخري لشكل العالقة، وعندما حيدث تفاهم حول األجز

للواقع الداخيل واخلارجي للعالقة العالجية حتى ذلك احلني. وعندما يتم تعديل 

لشكل العالقة بنتيجة عملية إدراك أو تفاهم، أي عندما حيدث تبادل ملواقع املتفاعلني 

 «آها»تعلم طويلة ومعقدة. إن خربة  لعمليةيميز البدء اجلديد فإن ذلك يعني انتهاء آين 

oh-experience (االسترباق) اللمحة اخلاطفة أو البارقة أو Flash  يمكن أن تلتصق

 كمعارف مفاجئة، إال أنه من الوهم إعطائها أمهية كبرية.  عمليةبال

وال يعني حصول رؤية مفاجئة ما يف العالج النفيس انبثاق بداية جديدة بعد،  

مكن عند الشخص السليم املجهز ولكنها قد تعني اخلطوة األوىل من أجل التعديل. وي

بكل إمكانات الترصف أن حتدد مثل هذه املعرفة إعادة تركيب بنية الدافع وإمكانات 

جديدة من الترصف. وينبغي للعالقة العالجية يف عالج الشذوذات الشديدة املرتافقة 

لتقدم صارمة لبنية العالقة أن تتعدل ببطء مراعاة  للعالقة اجلدلية بني ا ياتاسرتاتيجب

 الفردي وأشكال التعامل اجلديدة واحللول اجلديدة. 

 تقسيم األدوار املتبادلة لعمليةالبدء من جديد بوصفه إيقاف 

ة لصيغة عالقة ما يعيق استمراريتها.  ِجه   غالبا  ما يفرتض أن التفاهم حول الطبيعة املو 

الج نامئي ال تنطبق هذه إال أنه يف العالقات املرتافقة بتوزيع ثابت لألدوار عىل نحو متع

املقولة. وليس من الرضوري هنا برهان أو إعالن االنتقال يف شكل العالقة املثبتة 

بل القيام هبذا االنتقال عمليا . ويبدو هنا أنه من الرضوري التطرق للمخاوف  فحسب،

والعدوانيات الناشئة وأن يتم دعم املتعالج بطريقة أخرى وبإخالص مستمر يف اختاذ 

 لنامئية. اواقع امل

ومن الواضح أن مثل هذا النوع من اخلروج يف العالقة التواطؤية يمكن أال حيدث  

يف املجرى األول ويمكن أن حيتاج األمر إىل حماوالت كثرية لتحقيقه. كام يمكن 
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ملتطلبات املواقف اجليدة أن تثري انتكاسات جديدة يف شكل العالقة التي تم جتاوزها 

 سابقا . 

 إرشادات حول إتاحة البدء من جديد

يف شكل جديد من  والتفاهم التبادل عمليةيستطيع املعالج التأثري عىل استقرار  

املتعالج من خالل ترك احلدث حيدث أكثر منه من خالل العمل النشط. -عالقة املعالج

 ومن هنا فإن النصائح التالية تبدو ذات أمهية:

   األدوار املذكورة آنفًا مع املتعاجلجتنب دائمًا ميول توزيع 

يف بعض األحيان تكون اإلحياءات الكالمية هي بالذات ما أردت جتنبه. لذلك  

اخترب كل ترصف من هذه الزاوية. وتذكر أنك تسهم عند هذه النقطة من العالج بتقدم 

املتعالج من خالل تشكيكك يف موقعك ومن خالل ترصفك بشكل آخر. فقط عندما 

وهذا الدور جيب  «دوره اجلديد»يمكن للمتعالج أن جيد  «الدور القديم»تلعب مل تعد 

 أن حيدده املتعالج بنفسه. 

    تحمل: الإجنازك العالجي عند هذه النقطة من العالج هو أن تستطيع 

عندما يشعر املتعالج بوضوح بعجزه الذي ما زال قائام  يف تنظيم العالقة )ألنك    1-

 ل( وعندما يعاين أكثر لفرتة عابرة؛توازهنا بشكل أق

عندما يتوىل الوظائف التي كانت بحوزتك حتى اآلن )عىل الرغم من أنك ربام    2-

 تستطيع ذلك بصورة أفضل أو عىل األقل تعتقد ذلك(؛

 عندما يبدأ التحديد بنفسه فيام إذا كان حيتاجك أو ألي يشء حيتاجك؛   3-

 د قادرا  بنفسك عىل ضبطها بدقة(.عندما يالحظ أخطاؤك )وال تعو   4-
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  .أكد على أن البدء من جديد ليس مشكلة متعاجلك فحسب 

حاول أن توضح له أنه يستطيع دائام  االعتامد عىل سلوكك املتضامن معه إال أن  

 مسامهتك حتمل طابعا  آخر. 

ويمكن هنا أن تستفيد كمثال من إحدى مراحل معاجلة متعاجلتنا حسناء: لقد بدا  

يف تصورها أهنا لن تستطع التامهي مع وظيفتها الثانية وأن متارس نشاطها عىل أساس 

 من دافع داخيل. 

ويف احلقيقة فقد كانت تتمتع بإدراك مرتفع للواجب، وظهرت ميوهلا املتناقضة  

من الطموح لالرتقاء فقط يل لرة واضحة من خالل تنميتها للقبالنسبة لآلخرين بصو

املهني. فقد اعتقدت أهنا قد مارست مهنتها حتى اآلن إما إرضاء لوالدها، أي كي ال 

 ختذله ولتربهن حبها له، أو من القلق من خسارة املوقع االجتامعي. 

طيع حتريرها ويف جمرى العالج استقر التوقع عىل املعالج، حيث اعتقدت أنه يست 

املأزق، من خالل بناءه الجتاه مضاد ملطالب األب، ويف الوقت نفسه يسهل هلا  امن هذ

بمساعدة التشخيص والتقرير الطبي ترك املهنة بصورة يمكنها حتملها من الناحية 

االجتامعية، أي من خالل املرض، وتوقعت يف الوقت نفسه حدوث حترير من اخلارج 

 ن تغري موقفها من مهنتها. ألهنا رأت أهنا يمكن أ

وبالفعل فقد كان هذا التوقع وعدم إمكانية تأييده موضوعا  للنقاش أكثر من مرة.  

حماولة العمل بسبب االنتكاس. ويف إطار عملية  (5.3) وقد فشلت كام رأينا يف الفقرة

التفاهم الالحقة حتسن إحساس املتعاجلة بوضوح واعتقدت أهنا تستطيع التحكم 

 ها منذ اآلن بصورة أفضل وشعرت أهنا قادرة عىل القيام بمحاولة جديدة. بأعراض

واقرتح املعالج أهنا تستطيع حتديد يوم ذهاهبا للعمل بنفسها. وحددت املتعاجلة  

عاجلة للجلسة بخوف شديد حرضت املت يف اليوم الثايلاليوم التايل للجلسة الالحقة. و

قديرها لذاهتا وأهنا ال تستطيع بأي شكل من ، وقد رأت أهنا قد بالغت يف تمن الفشل
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األشكال أن تضمن ذلك، ورجت املعالج أن حيدد بنفسه اليوم، عندئذ سوف تعرف أن 

األمر سيسري بصورة جيدة، حتى لو قال إن عليها أن جتازف وتذهب غدا  فإهنا سوف 

 تشعر بالراحة. 

أقرب ما تكون  وقد نقلت هذا الرجاء بانطباع قلق جدا  ويأس شديد وكانت 

متمسكة باملعالج. وكان واضحا  لكليهام أنه قد تم جتديد رصاع العالقة النمطي ثانية 

يتحمل مسؤولية  «أب جديد»وأن املتعاجلة تقوم مرة أخرى بمحاولة يائسة إلجياد 

القرار املهم مثلام يتحمل مسؤولية الفشل املربمج ومن ثم املحافظة عىل الصفة القديمة 

لة. وقد رأى املعالج أنه ليس من املناسب إعادة تكرار إيضاح احلادث مرة حلل املشك

أنا »أخرى، بل اإلبقاء عىل موقف املتطلبات. وقد أوضح سلوكه بطريقة مقتضبة: 

مقتنع أنك تعرفني مثيل متاما  أن خمرج مأزقك ليس يف أن أقرر بالنيابة عنك ثانية. أنا 

أن تنقذك من هذا املأزق. جيب أن تعريف أنني  أفهم أنك اآلن تتمسكني بكل قشة يمكن

. قامت املتعاجلة ببعض «موافق عىل كل قرار تتخذينه وأين سوف أساعدك يف حتقيقه

حماوالت اهلروب وعانت بشدة من امليول املتناقضة. وعىل ما يبدو فإهنا قد ربطت 

لقلق القديم، موضوعيا  مع هذا املوقف عديم األمهية كمية من املخاوف الالمنطقية وا

حيث أعاقت تلك منذ القدم التامهي مع الرغبات واألهداف اخلاص. وقد قالت 

املتعاجلة الحقا  أهنا قد كانت املرة األوىل التي جتاوزت فيها مثل هذا املوقف. فأثناء 

القلق اتضح هلا أهنا سوف تبقى عىل قرارها. لقد شعرت أهنا قد صدت الشعور بالقلق 

 هنا مل تستطع التغلب عليه إطالقا ، وأهنا مل تتبع يوما  أي هدف خاص. لسنوات عدة إال أ

أن العودة للعمل(  منثالثة أيام بعد وقد اتضح لكليهام يف اللقاء الالحق عىل األكثر ) 

يف جلسة العالج األخرية وقد شعرت للمرة األوىل يف نشاطها املهني  بداية جديدة قد حصلت

سنة أن العمل ممتع وأهنا متتلك شعورا  جديدا  باحلياة. لقد عرفت أخريا  ما املقصود  15منذ 

باحلديث الذي دار يف البداية حول االجتاه اجلديد نحو احلياة، وبدا هلا تقريبا  أن كل ما قامت 

 به للتخلص من القرس الذي بنته بنفسها يف كل عالقة مل يكن واقعيا  تقريبا . 
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 الخامسصل الف
 

  

 العالج عمليةممارسة 

 مبدأ    1-

سنعرض يف هذا الفصل اإلجراء العميل باالستناد إىل نموذج عمل حول أطوار  

تستند عىل إطار أعىل،  عمليةأو مراحل املعاجلة النفسية. وحيدد نموذج العمل  العملية

أي عىل مستوى عالقة التعاون العالجية وعىل السامت التي تدعم هذا اإلطار، وعىل 

البنية الشكلية للعالقة العالجية. وتصف هذه السامت القدرة و مستوى دافع املعاجلة

املحسنة باستمرار عىل ضبط املظاهر املتعلقة باملرض ملواجهة الواقع داخل العالقة 

جية وخارجها. ويبدأ هذا االجتاه بالقدرة عىل قبول املساعدة العالجية النفسية العال

)الطور األول( واالستفادة من هذه العالقة )الطور الثاين(؛ ويتجه عرب طور صيغ 

التعديل  عمليةالعالقة املتزايدة االتساق )الطور الثالث( نحو قدرة املتعالج عىل توجيه 

ت املتعلقة بذلك بشكل فاعل )الطور الرابع(؛ وينتهي بشكل مستقل واكتساب القدرا

باحلل واالستقاللية عن املعالج بقدرة ثابتة عىل احلفاظ عىل التعديالت يف السلوك 

والتقنيات العالجية املوصوفة  ياتسرتاتيجاالوتتدرج  واألعراض )الطور اخلامس(.

 . «صيغة خاصة بالطور»يف الفصل الرابع يف هذه األطوار ضمن 

وحتتل يف طور املدخل األول تقنيات بناء العالقة املمهدة أو املسهلة للتواصل  

 ياتسرتاتيجاالويف الطور الثاين تسود )التنشئة االجتامعية للمتعالج( مركز الصدارة. 

تشكيل الرؤية يف الطور الثاين الذي تتحقق  ياتاسرتاتيجالداعمة وبمقدار متزايد أيضا  
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جل املساعدة العالجية. ويتصف الطور الثالث بديناميكية فيه رشوط العالقة من ا

 ياتسرتاتيجاالالداعمة واملنشطة واملنمية للتفسري واالستبصار. وتناسب هذه  ياتسرتاتيجاال

مقتضيات هدف هذه املرحلة يف إيصال املتعالج إىل موقع مستقل. وتسود يف الطور 

قسيم املتساوي لضبط احلدث بني التي تستخدم ضمن الت التدريب ياتاسرتاتيجالرابع 

فيتصف بأشكال من التواصل  -طور االنفصال –املعالج واملتعالج. أما الطور اخلامس 

 تتالشى خلفيتها الرسمية بصورة مطردة. 

وتتمثل ميزة مثل هذا النوع من النامذج، إىل جانب الرضورات العملية التي  

واضحة وموضوعية ومضبوطة، يف حصول املعالج من  العمليةنوقشت سابقا  يف جعل 

خالهلا عىل مساعدة واضحة نسبيا  لتصميم احلدث املركب ومتكنه من التكيف بمرونة 

السيئات يف إطار إدراك شامل للتأثري العالجي عىل أنامط خمتلفة من االضطرابات. أما 

إىل حد ما جاالت الكبرية ومن ثم يف تصغري امل العمليةفتتمثل يف خطر املبالغة يف تصميم 

لعالقة عالجية ، أي بسلب الطابع الفريد للمتعالج وللعالقة العالجية، واألغراء 

 بوجهة نظر مبسطة. 

ومن ثم يمكن أن يتولد االنطباع املشكوك به علميا  أن أطوار العالج سوف  

وِيأخذ  ترتافق متزامنة مع خطوات النضج الداخيل كام تفعل بعض النامذج التحليلية.

اإلطار الذي اخرتناه يف نموذجنا لتحديد طور مقياس درجة توجيه الذات هرم أشكال 

ضبط الذات واملحيط باحلسبان وال يستبعد عىل األقل مثل هذا النوع من املساواة غري 

 املربهنة حتى اآلن بني النضج الفردي والشفاء. 

املواجهة املركبة -ة املتطلباتباإلضافة إىل ذلك يتم جتاهل األمهية الكبرية لتشكيل 

 بسهولة. داخلية مستقلة عمليةبالنسبة لظهور واختفاء االضطرابات الفردية وافرتاض 

ومن املمكن أن تربز هنا مشكلة مرتبطة بذلك تنبثق من فرضية أن نوع االضطراب 

ج تفتح ملشكلة املتعال عمليةالعالجية وأنه هناك  للعملية وحده حيدد املنطلق املعني 

 من الفصل الرابع(.   2.3بغض النظر عن شخص املعالج. )راجع الفقرة 
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 وينبغي التحذير من تعميم األمثلة املعروضة لتوضيح املشكالت اخلاصة باألطوار. 

فاألمثلة املعروضة هنا مأخوذة من معاجلات املؤلف ومن املعاجلات الداخلية 

رشاف املؤلف. ومن هنا فإن األمر واخلارجية ملرشحي التأهيل العالجي التي أجريت بإ

 يتعلق دون استثناء بمواقف مصبوغة بشخصية املؤلف وبتصوراته الذاتية حول العمل. 

ومما ال شك فيه فإن اهلوة الواسعة التي مازالت قائمة يف العالج النفيس بني  

النظرية والتطبيق ال جتيز إال تعميام  حمدودا  هلذه األمثلة. وال يمكن حل املشكلة جذريا  

من خالل استخدام إجراءات موضوعية لبناء العالقة. ومن هنا فإننا نطلب من القارئ 

 أنه عرض ملتغرية شخصية يف تشكيل اخلط األسايس للعالج نظر إىل هذا الفصل عىلال

 الديناميكي التفاعيل. 

 الطور األول: طور التحضري والتمهيد  2-

 وصف املرحلة

يتم يف هذه املرحلة حتقيق الرشوط من أجل أن يتمكن شخص حمتاج للمساعدة  

ما زالت  «قبوله ياتاسرتاتيج»من قبول مساعدة نفسية رسمية بغض النظر عن كون 

للمساعدة النفسية للمتعالج عىل األقل القبول الشكيل غري متاميزة. وينتهي هذا الطور ب

العالجية مع ما يرتبط بذلك من قواعد ومعايري كمرشوع للتغلب عىل اضطرابه أو 

 مواجهته. وتؤثر جمموعة من االجتاهات التي ينبع قسم منها من عملية التنشئة االجتامعية

عىل الطبيعة   قسمها اآلخر عن املعرب غري املضبوط للمؤسسات الطبيةيف األرسة ويف

األولية للعالقة العالجية وعىل احلدث العالجي نفسه. ويبدو أنه من الرضوري تنظيم 

إن طريقتنا »مشكالت املعرب تلك ذلك أنه من خالل إجراءات انتقائية معينة ووفق مبدأ 

ويتم ختفيض املهامت العالجية سواء  ؛«ينني فقطيف املعاجلة النفسية تناسب مرىض مع

                                                 

 .ي الطريق وحماوالت العالج الطبي وغريها التي يمر هبا املتعالج قبل أن يصل إىل العالج النفيس أ (1)
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فيام يتعلق بمالئمة العروض العالجية لتوقعات املتعالج أو كذلك فيام يتعلق بدعم 

املتعالج يف مطالبه. وقد قمنا يف الفصل الرابع الفقرة الثانية بعرض اإلشكالية املبدئية 

 متباينةة الشكلية للتفاعل العالجي لالقرتاب املتبادل بني املتعالج واملعالج. وتكون البني

نسبيا  ألن املتعالج املحتمل واملعالج جيربان إمكاناهتام اخلاصة لضبط املوقف. ونظرا  

للتوقعات املتباعدة للمتعالج جتاه العرض العالجي فإن ضغط التالؤم والتعديل يكون 

 ملقى عىل عاتقيهام معا . 

بعضهام، وهي تتناسب باملقدار نفسه ومن الرضوري أن يبحثا صيغة التعامل مع  

مع حاجات الضبط االجتامعي للمتعالج )حتديد مقدار التقارب، النشاط، االنطواء(، 

 ومع املتطلبات العالجية )السامح بعالقة رابطة انفعاليا ، الثقة، الرصاحة(. 

واملرىض شديدي االضطراب الذين تنقصهم املرونة عىل هذا املستوى من تنظيم  

العالقة أقرب ألن يكونوا جمربين عىل اإلرصار عىل طريقتهم يف بناء العالقة أساس 

وذلك من أجل عدم هتديم توازهنم اخلاص حتى لو تم بذلك إفساد املساعدة. ويغلب 

أن املتعالج قد يصبح أوال  يف عالقة ذات  أن يكون سبب تناقض هذا املوقف الظاهري

بصعوبة إال يسمح بذلك ال كيل عالقته؛ إال أنه طبيعة دائمة أكثر مرونة يف إمكانات تش

شديدة. وتعني الكفاءة العالجية يف هذه املرحلة قدرة املعالج من خالل بناء البناء املرن 

 ملجال العمل العالجي عىل:

  التمكني من قيام العالقة عموما ، حتى لو كان الثمن مالئمة النظام العالجي

 لرشوط املتعالج.

  اإلشعار باملساعدة عىل شكل يوضح لكال الطرفني احلل الوسط بني متغريات

 الضبط االجتامعي للتفاعل. 

 حتضري املتعاجل للعالج 

إن اإلجراءات املقرتحة هنا ليست جزءا  ملزما  لطور التحضري. وجيب القيام هبا  
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تحويل حسب اإلمكان قبل بدء العالج وإحالتها بعد ذلك إىل الزميل الذي قام ب

 املتعالج أو إىل زميل متخصص بمثل هذه الوظائف. وينصح بالتطبيق العميل املخصص

 وقد تطرقنا ألغراض البحث القيام هبذا الفصل استنادا  إىل تعيري اإلجراءات التحضريية.

 هلذا التطور هنا ألنه غالبا  ما ينبغي عىل املعالج نفسه التحضري للعالج. 

 عتني من اإلجراءات:وسوف نتطرق هنا إىل جممو

 معلومات حول العالج. 

  .والتدريب التحضريي للتعامل مع متطلبات معينة من العالج 

وقد يعرتض املرء عىل التحضري املعلومايت للمتعالج. إال أنه عىل املتعالج أن يعيش  

العالج حتى يفهمه. وحتى عندما يعتقد املرء أن املعلومات يف هذا املقام يمكن أال يتم 

 .  متثلها عقليا  بصورة كاملة إال أن شعور املتعالج بمشاركته يف ضبط احلدث يبقى قائام 

قد تم إثباهتا  «التنشئة االجتامعية التحضريية»إن ميزة هذا النوع من عىل أية حال ف 

منذ مدة طويلة من خالل دراسات جتريبية. فاملتعاجلون الذين يتم حتضريهم يقدمون 

 نتائج أفضل بصورة دالة من املرىض غري املحرضين عىل العالج. 
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 (2جدول )

 لوظيفة الشخص:الطور األول: طور التحضري، املستوى املنشود 

 لج عىل تقبل مساعدة عالجية نفسيةقدرة املتعا

 أمثلة توضيحية مستوى عالقة العمل/ مستوى الدافع

 :يف بداية الطور 

إن صحتي ليست جيـدة، أنـا مـريض، 

أشعر بالعجز، أحتاج لشخص يساعدين 

كيفام شاء يعطيني دواء أو يتخذ معي أية 

إجراءات طبية أخـرى وحتـى لـو كـان 

 عالجا  نفسيا ؟ 

ال أعتقد أن آالمي سـتختفي مـن تلقـاء  -

 نفسها.

يمكن حلـالتي أن تتحسـن مـن خـالل   -

 اإلجراءات الطبية

ع من أنواع العالج إذا أنا مستعد ألي نو  -

 كان ذلك يساعد. 

  :يف هناية الطور 

أنــا أدرك أن كــل أو بعــض آالمــي مــن 

طبيعــة نفســية، ومــن هنــا فأنــا أحتــاج 

باإلضافة إىل ذلك عالجـا  نفسـيا ، وأنـا 

مستعد لتقبل رشوط وقواعد مثل ذلك 

 العالج. 

 

بام أن آالمـي األساسـية تنبثـق جـذور   -

نفسية ، فأنا أحتاج إىل عالج قـائم عـىل 

 هذا األساس. 

أحتاج أيضا  إىل عـالج يتـيح يل تعـديل   -

التصورات واالجتاهات السـائدة حتـى 

 اآلن.

أحتــاج إىل عــالج نفيســ كــي أســتطيع   -

 التعامل مع احلياة بصورة أفضل. 

متغريات خمتلفة ومتبدلة حسب درجة االضطراب، البنية الشكلية للتفاعل العالجي: 

 تظهر كيف يتوزع الضبط حول تنظيم العالقة.

 تقبل العالج عند املتعالج ومرشوع العالج.  يةاسرتاتيجموضوع العالج: التباعد بني 

 التواصل عند املتعالج.  يةاسرتاتيجاالقرتاب من  -العالجية:  يةسرتاتيجاالوظيفة 

 ة العروض العالجية إلمكانات املتعالج. ـمالئم - 
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 جلسة معلومات حول جمرى العالج

ينبغي يف هذه اجللسة تقديم املعلومات التالية باإلضافة إىل املعلومات السابقة  

 املعطاة يف طور التشخيص. 

 وعالقة العالج معلومات حول موضوع

املرض أو  هيتم شكل العالج الذي أعرضه عليك بالبحث عن أسباب»مثال:  

أسباب االضطراب، التي يمكن أن تكون عىل عالقة برصاعات نفسية لديك، أو 

 .«بمواقف حياتية مملوءة بالرصاعات النفسية

وهذه الرصاعات يمكن أن تظهر أو تعرب عن نفسها عىل شكل مشكلة يف تعاملك  

يف  مع اآلخرين وتسبب لك املعاناة أو يمكن أن تعاين من مشكلة يف فهم نفسك أو

 عنها، أو قد تعاين من مشكالت يف عملك أو من مشكلة عدم استمتاعك باحلياة. الرضا

ومن أجل اكتشاف األسباب أو جزء من أسباب مرضك أو اضطرابك فإنه من  

 العالجية النفسية.اجللسات الرضوري لك إجراء نوع من 

 معلومات حول درجة ضمانة: إن املعاجلة النفسية تساعد

يقة املقرتحة عليك من املعاجلة النفسية تقود عند كثري من املرىض إىل الطر»مثال:  

لقد تم اختبار هذه الطريقة علميا  بشكل مربهن إىل . بصورة مثبتة علميا   التحسن

 ويف حالتك هناك أمل بتحقيقالتحسن. )ويف حالة الرضورة يمكن ذكر حقائق وأرقام(. 

 . «كل حاسم عىل هذا األمل بالنجاحذلك. ولكن أنت وحدك من يستطيع التأثري بش

 معلومات حول طبيعة العالج

هذا النوع من العالج يتطلب منك أن تساعد أنت نفسك بصورة إن » مثال:  

 .«أساسية

يف هذا املقام فإن القرار رضوري حول شكل »؟ ولكن كيف يمكنك املساعدة 
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ملطلب املساعدة هذا. وسوف الدعم الذي حيتاجه املتعالج. ومن هنا تنبع عدة متغريات 

نقوم هنا بعرض اثنني من هذه املتغريات تعتربان نموذجيتان بالنسبة ملسامهة داعمة أكرب 

 .«وملسامهة داعمة أصغر

طبيعة داعمة أكثر وضوحًا للمعاجلة لدى مرضى يعانون من  (:1املتغرية )

اضطرابات يف الشخصية واألمراض النفسية اجلسدية وصور أمراض أخرى 

 مرتافقة بكفاءة قليلة يف تنظيم أساس العالقة على سبيل املثال. 

 كيف يمكن للمتعالج أن جيعل املعاجلة النفسية فاعلة؟ 

دعني أرشح لك يف البداية ما هو الفرق بني املحادثة العالجية النفسية واملحادثة  

 التي جترهيا مع األصدقاء أو املعارف.

هو أن يتعرف إليك وإىل ردود أفعالك بشكل أفضل إن ما هيم املعالج النفيس هنا  

حتى يستطيع التعرف إليك بشكل أفضل. وهو عندما يفهمك بدقة فإنه يستطيع أن 

 يساعدك فعال  بشكل مبارش أو غري مبارش عىل حل مشكالتك التي تعاين منها.

أما شكل هذه املساعدة التي يقدمها املعالج النفيس فهي ليست عبارة عن نصائح  

جيدة، مثلام يفعل أصدقاؤك فاملعالج ال يقدم نصائح. إنه يساعدك عىل أن تفهم نفسك 

بشكل أفضل، األمر الذي يقودك يف النهاية إىل أن تعرف ما الذي عليك فعله، وما 

وطبعا   فيام يتعلق بك أو فيام يتعلق بعالقاتك باآلخرين. الذي يناسبك أو ال يناسبك

ندما يرى أنك سوف تقوم بيشء ما من دون تفكري سوف يقول لك املعالج رأيه ع

بسبب الشعور الراهن بالغضب أو احلقد أو التوتر أو امليل لشخص ما، األمر الذي 

 )قطع احلديث لالستفسار( يمكن له أن يرضك أو يرض باآلخرين.

 إال أن االهتامم الرئييس للمعالج وهدفه األول واألخري هو أن تقرر وحدك. 

يف غالبيته يف اجللسات العالجية حول األشياء التي ال يتحدث يدور احلديث  

 حوهلا اإلنسان كثريا  يف حياته اليومية. فاحلديث يدور يف غالبيته حول املشاعر واحلاجات
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والرغبات واملضايقات أو حول أشكال من السلوك اخلاطئ أو األحاسيس املزعجة أو 

 ها عن اآلخرين وال نتحدث حوهلا.املخجلة أو غري املفهومة والتي عادة ما نخفي

ومن الطبيعي أال يستطيع اإلنسان احلديث منذ البداية عام حيركه ويقلقه أو يشغل  

 تفكريه. كام وأن كثري من الناس ال يدركون أهنم مشحونون داخليا بالرصاع والتوتر وال

. …يدركون أهنم يبنون عالقاهتم باألصل بصورة رصاعية أو توترية ومسببة للمرض

 )قطع احلديث لالستفسار، وتقديم توضيحات(.

ومن هنا فإنه ليس املطلوب منك احلديث حول أمور ال تعرفها أبدا ، غري أن  

املطلوب منك منذ البداية أن تتحدث برصاحة حول املشكالت التي تشعر أهنا تعاين 

يك منها وتسبب لك اإلزعاج والتوتر وأن تظهر الكثري من داخلك ومن مشاعرك. عل

أن تقول ملعاجلك مثال  إذا ما شعرت بأن لديك اعرتاضات عليه أو عندما تشعر أو 

تشك بأنه ال يتقبلك بالشكل الذي تتوقعه أنت منه. كام وأنك تستطيع أن تساعد 

معاجلك من خالل سعيك الدائم وحماولتك إجياد أسباب مرضك أو اضطرابك وكيف 

 والتوضيح(.…ر)قطع احلديث لالستفسا حدث هذا االضطراب.

وعليك الصرب أيضا  وأن تنظر بصورة أخرى لآلالم والشكاوى التي تعاين منها،  

أي أن تنظر لآلالم من زوايا أخرى غري الزوايا التي اعتدت النظر من خالهلا حتى 

 اآلن.

وبعد ميض وقت معني من العالج سوف تالحظ أن مرضك أو اضطرابك قد بدأ  

والشكاوى أن ختتفي فجأة، أو تتبدل. حاول أن تربط يتغري. وهنا يمكن لألعراض 

ذلك مع ما تشهده أو تعيشه يف اجللسات العالجية. ومن املهم هنا أن تالحظ )حتركات 

أن تشعر بالسوء صل األعراض( هذه مع جمرى املعاجلة، ومن املمكن جدا  أن حي

ئا  وأنه عديم واالكتئاب وأن تصل إىل مرحلة تعتقد فيها أن العالج ال يقدم لك شي

اجلدوى، وقد تفكر هنا بقطع العالج وربام تشعر باليأس واالستسالم. فإذا ما حدث 

أنه عليك هنا  يشء من هذا وشعرت بذلك فعليك أن تتذكر هذه املعلومات وتذكر
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حماولة إدراك ومعرفة أن اشتداد األعراض والسوء الذي تشعر فيه يف العالج النفيس 

آالمك ومشكالتك. ولكن عىل  يف الوقت الذي نشأت فيه غالبا  ما يشبه ما حدث

عكس الوقت الذي نشأت فيه آالمك ومشكالتك فالفرصة مواتية اآلن يف العالج من 

أجل التعرف إىل املشكالت وأسباهبا وحلها. إن )حركة األعراض هذه( أي ازدياد 

 ر شخصيتك.األعراض سوءا  أو تغريها يمكن أن تفتح الباب نحو حل الرصاع ولتطوي

 والتوضيح(.…)قطع احلديث لالستفسار

وتذكر أنك لست وحدك الذي يمكن أن يشكك بالعالج. فمحيطك أيضا  قد  

يشكك به. فالعالج سوف حيدث لديك بعض التغريات التي سيالحظها حميطك. 

سوف ينتقدك أصدقاؤك أو أهلك أو زوجك و وهذه التغريات قد ال تعجب حميطك،

حتدث حول ذلك مع  وف ينصحوك بقطع العالج ويشككون به.عىل تغريك معهم وس

)قطع احلديث  معاجلك وحاول فهم انتقادات املحيط ذلك يف إطار ما قيل سابقا .

 والتوضيح(.…لالستفسار

 (: الطبيعة الداعمة األقل وضوحًا للعالج:2املتغرية )

يف تنظيم مثال ذلك يف العصابات النمطية مع احلفاظ عىل القدرات ملدى بعيد  

أساس العالقة. مثال ذلك نشري إىل جلسة معلومات معدلة أثبتت فاعليتها يف املامرسة 

( يتمثل يف وضع إطار 1العملية مقتبسة عن املراجع. والفارق األساس عن املتغرية )

التجنب للمتعالج. وجتيز القدرة -معياري أوثق متعلق خصوصا  باجتاهات التقارب

الج يف قيادة سلوكه طرح متطلبات أعىل يف عكس الذات أو املكتسبة األفضل للمتع

 التعبري عنها واإلدراك االجتامعي. 

 حول ماذا يدور العالج النفيس؟ وما الذي حيدث يف العالج؟

والسبب يف  فسوف يتحدث أقل.اآلن ، أما كثريا   حتى اآلن حتدث معاجلك 

ر. وهناك سبب وجيه يف أال حديثي الكثري هو أنني أريد أن أوضح لك اآلن هذه األمو
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 يتحدث معاجلك كثريا  يف العالج: 

يتوقع كل شخص أنه يستطيع احلديث مع املعالج النفيس حول مشكالته وبعد ذلك 

سيحصل عىل نصيحة منه حتل له كل يشء. ولكن هذا غري صحيح فاألمر ال يسري عىل 

 هناقبل أن تأيت إىل وتوفري عبء العالج النفيس. و هذا النحو. فام أسهل من النصيحة

حصلت عىل نصائح من كل األشخاص املمكنني من أخوك أو أختك من زوجك أو 

الخ. وأغلب هؤالء …زوجتك من األصدقاء والزمالء أو من طبيبك الذي راجعته

يعرفونك جيدا  أكثر من املعالج. ولو كان األمر يتعلق بمجرد تقديم نصيحة من 

ويف احلقيقة فإن أغلب الناس ديم النصيحة لك. أقدر مني عىل تقالنصائح فهؤالء 

يمتلكون تصورا  جيدا  حول األمور اخلاطئة وهم عندما يقدمون نصيحة لشخص يعاين 

من مشكلة مشاهبة ملشكلتهم يعتقدون أن هذا سيفيده. غري أن ذلك غري صحيح. 

ولألسف فإن الناس الذين يقدمون نصيحة يقرتحون حلوال  كانت قد ناسبتهم هم 

شخصيا ، إال أهنا لن تساعدك أنت شخصيا . ولو كانت النصائح التي حصلت عليها 

إن معاجلك يريد أن يساعدك يف فإنه من غري املنطقي أن تكون هنا اآلن. من هؤالء 

إجياد ماذا تريد أن تفعل أنت فعال ، وما هو احلل األفضل بالنسبة لك. وليس من مهمته 

 أن تكتشف بنفسك كيف ستحل مشكالتك. تقديم النصح وإنام مساعدتك عىل

 ولكن ما معنى كل هذا؟

عندما يالحظ معاجلك أنك قلق من يشء ما فإنه يمكن أن ينبهك إىل ذلك ولكن  

 القرار األخري حول مدا جيب أن تفعل جيب أن تتخذه بنفسك.

وامليزة الكربى التي ستحصل عليها من معاجلك هي أنه غري جمرب عىل القيام بأي  

ترصف. إنه ال يعتقد أنه يعرف ما يناسبك أنت أكثر منك ولكنه سوف حياول 

مساعدتك عىل إجياد األفضل بالنسبة لك. إنه ال يعتقد أنه يعرف اإلجابة عن كل يشء 

 خيصك. إنه يريد فقط أن يفهمك ملاذا تقوم بأشياء معينة.
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 ما الذي جيري يف العالج ذاته؟ 

 ن تفعل؟ كيف جيري كل هذا؟حول ماذا ستتحدث؟ ماذا عليك أ 

 إنك سوف تتحدث عن رغباتك ومشاعرك احلالية واملاضية. 

 ولكن ملاذا احلديث عن الرغبات واملشاعر مهم وما الذي سيساعدك فيه؟ 

هناك أسباب كثرية. إننا ال نتحدث حول أمور وأشياء كثرية ألهنا شخصية جدا  أو  

خرين أو ألن اآلخرين سوف يقيموننا بشكل ألننا إذا ما حتدثنا عنها سنجرح مشاعر اآل

 سيئ إذا ما حتدثنا حول ذلك أو ألسباب أخرى كثرية.

ولكن مع معاجلك ستالحظ بأنك تستطيع احلديث حول كل يشء وأي يشء  

خيطر ببالك، وأنه لن يملك أية أحكام مسبقة حول ما هو صحيح وما هو خطأ بالنسبة 

، ا  أم رشير ا  ، طيبا  أم مصيب ا  . إنه لن يعتربك خمطئلك أو ما هو احلل األمثل بالنسبة لك

 .الخ.…أم غري خلوق ا  ، خلوقا  أم جديا  سيئ

 إن احلديث مهم جدا  ألنه سيساعدك بالوصول إىل ذلك الذي تريده فعال . 

إن املشكلة التي يواجهها األغلبية يف اختاذ قرار ما هي ليست أهنم ال يعرفون  

عندما يمتلكون الفرصة للحديث مع شخص ما حول ذلك فإنه الكثري. وإنام ألهنم 

رسعان ما يقوم باختاذ القرار عنهم. هل جربت احلديث مع شخص ما مرة والحظت 

 أنه يقرر لك ما ذا عليك أن تفعل لتحل مشكلتك؟

 أما مهمة املعالج فهي أن يساعدك عىل اختاذ القرار بنفسك. إنك أنت من يقرر. 

  وهو أن أغلبنا غري رصيح مع نفسه. إننا نحاول خداع أنفسناوهناك سبب آخر، أال 

ومهمة معاجلك أن ينبهك إىل ذلك عندما ختدع نفسك. إنه لن حياول احلديث معك عام 

يفكر )كأن يقول لك أين اعتقد أنك ختدع نفسك( فهذا لن يقوله لك أبدا ، ولكنه سوف 

 أو غري متوافقني مع بعضهام.يوضح لك أن األمرين اللذين حتدثت عنهام متناقضان 
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.  2=  1+1أو تتوافق مع بعضها متاما  مثل  إنك تعرف أن املشاعر جيب أن تتطابق  

. ومهمة معاجلك  3غري أننا أحيانا  نخدع أنفسنا ونحاول أن نقنع أنفسنا أن الناتج هو 

 أن يذكرك عندما تفعل ذلك.

 أهلك أو زوجك أو أصدقائك. فلنتناول عىل سبيل املثال مشاعرك املتناقضة جتاه 

إنك حتدثني مثال  حول أشياء كثرية ال ترغبها يف زوجتك أو أمك أو أبيك  

الخ، ولكن …الخ، وكم أنت ضجر معهم وأهنم يكادون خينقونك يف أسلوهبم…

هناك أسباب كامنة خلف استمرار العيش مع هؤالء والتعامل معهم، والدليل استمرار 

ك مساعدتك عىل حتديد كل املشاعر واحلقائق املهمة بحيث عالقتك هبم. ومهمة معاجل

ألن هذه يف بعض األحيان صعبا  وقد يكون هذا تستطيع إجياد حل يراعي كل يشء. 

املشاعر تبدو أحيانا  غري قابلة للمطابقة مع بعضها، ولكن من ناحية أخرى لو مل يكن 

 اآلن. هنا األمر صعبا  بالنسبة لك ملا كنت

أن تكون قد سمعت أن املعاجلني النفسيني هيتمون بالالشعور. فام  ومن املمكن 

 املقصود بالالشعور؟

الالشعور ليس شيئا  مليئا  باألرسار املخيفة إذا ما نظرنا إليه. مثال: من املؤكد أنك  

قابلت أشخاصا  معينني، وبمجرد أن قابلتهم شعرت بالغضب أو النفور أو العدوانية 

ستطع معرفة ماذا فعلوه بك حتى تشعر جتاههم هكذا. إن هذا جتاههم. ولكنك مل ت

ما، ولكنك غري مدرك لذلك. إن الشخص الذي  الشخص يمكن أن يذكرك بشخص

 تذكرته هو شخص أنت غاضب منه، وهكذا فإنك قد قمت بنقل غضبك عىل الشخص

 املوجود أمامك.

 ج النفيس أن األسبابوإذا ما مل تدرك أسباب مثل هذا الشعور فسوف يقول لك املعال 

الشعورية. ومن خالل إدراك أسباب غضبنا من شخص ما فإننا نستطيع التعامل مع 

بصورة أكثر واقعية. إنه ملن املمكن جدا  أن يكون شخصا  ما لطيفا  جدا   هذا الشخص
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ولكن ألنه يشبه شخصا  ما ال نحبه فإننا نتجنبه وال نتعامل معه ألننا ال ندرك هذا 

ومهمة املعالج مساعدتك عىل معرفة عىل إيضاح هذه املشاعر وتعلم فهم التشابه. 

 األسباب احلقيقية.

وعندما تتقدم يف العالج فإنك سوف تالحظ أن بعض املقربني منك والذين كانوا  

بالتعبري عن مشاعر أهنم قد الحظوا أن العالج  بدئوايؤيدون حصولك عىل العالج قد 

إشارة إىل أنك بدأت أنت تتغري. وهذا التغري بالذات  ال يساعدك. ولكن هذا بالذات

هو ما حيري ويقلق هؤالء. عليك معرفة أنه دائام  تقريبا  ويف أثناء العالج سوف يكون 

بعض األشخاص املقربني منك مقتنعني أن حالتك تزداد سوءا  وغالبا  ما يكون ذلك 

 بالضبط يف الوقت الذي بدأت فيه أنت بالتحسن.

ك قد تشعر بالرتاجع واإلحباط يف مرحلة العالج. إنك تعرف أنك وأنت نفس 

)غبي( وأنه ليس و سوف تشعر أنك ال حتقق أي تقدم وأن معاجلك شخص )مغفل(

 .ومن املهم هنا أال تستسلم هلذه املشاعر عند ظهورها.…منه أية فائدة ترجى

من  إنك تدرك أن ما سيحدث سيكون مزعجا  وأن ما سيحدث هو أنك ستعاين 

صعوبة يف املحافظة عىل مواعيدك، وذلك عندما تبدأ تتحدث حول أمور صعبة. وقد 

جتد نفسك غري قادر عىل ترك العمل الذي تقوم به اآلن وأنه عليك القيام بأعامل كثرية 

أو أنك مرتبط بمواعيد اجتامعية أخرى. أو أن تتأخر عن املوعد وكل ذلك حيدث 

. وكل هذه األمور يبدو بأهنا ليس هلا عالقة بالعالج، بالتحديد يف وقت مواعيد العالج

يف الوقت الذي يصبح فيه األمر  إال أن العجب يف ذلك أن تلك األشياء حتدث بالذات

يف العالج صعبا  جدا . األمر الذي يشري إىل أنك تتقدم نحو يشء ما صعب ومهم. وهذا 

هذا ما يسميه املعاجلون يعد من أهم اللحظات من أجل املحافظة عىل املواعيد . و

النفسيون ) باملقاومة(. وهي سوف حتدث إن عاجال  أو آجال ، واإلمكانية الوحيدة 

حلامية ذاتك ضد ذلك هي عدم السامح لنفسك باحلكم حول أمهية املوعد املعطى، وإنام 

عليك فقط أن تقرر الذهاب إىل هناك، وليكن ما يكون. بكلامت أخرى عندما تقرر 
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ليك املحافظة عليه. وهذا ال يعني أنك تستطيع تأجيل جلسة ألسباب وجيهة موعدا  فع

رشيطة االتفاق مع املعالج عىل ذلك. فإذا كنت تعرف مسبقا  مثال  أنك مرتبط بمواعيد 

حمددة فإن تغيبك عن اجللسة لن يرض بالعالج. وهناك أمر آخر: غالبا  ما سوف تشعر 

ن يساعدك معاجلك يف اختيار املوضوع. وعليك بعدم الراحة يف العالج. فمن ناحية ل

نقوله. أما يف  نفرق بني ما نفكر به بني ماما وعمليا  فإننا غالبا   وحدك اختيار ما تقوله.

تقول ما تفكر به، كل ما خيطر ببالك حتى عندما  نالعالج فذلك عديم األمهية، عليك أ

هم أن تقول ما تفكر فيه، حتى امل…تعتقد أن ذلك أمر غري مهم وليس له معنى. ال هيم 

وإن اعتقدت أن ذلك سوف يزعج أو يقلق معاجلك النفيس، وإذا ما اعتقدت أن 

معاجلك غري كفء فقل له ذلك برصاحة. وسوف تالحظ أن قول ذلك أمر صعب 

جدا . ولكن أحد أهم األشياء التي عليك أن تتعلمها يف العالج هو أن تقول كل ما 

ا يكون ذلك الذي تعتقد أنه غري مهم هو املفتاح ليشء مهم. مثال خيطر ببالك. وغالبا  م

ربام تشعر أن الغرفة حارة أو باردة وأن لباس املعالج ال يعجبك أو أن شعره طويل وان 

وقد يبدو لك أنه من الوقاحة قول …أو حالقة ذقنه أو ما شابه عليه الذهاب للحالق

 عىل بالك.ذلك، ورغم ذلك قل ذلك ملعاجلك إذا ما خطر 

كثريا  ما استنتجنا أن ذلك عىل درجة كبرية من األمهية. فلنجعل من ذلك قاعدة  

ال تفكر أبدا  بام عليك قوله ألنك إذا فكرت كثريا  بام جيب قوله فإنك حتمي …مطلقة

قل دائام  ما خيطر …نفسك من مواجهة أشياء مهمة بالنسبة لك، وهذا سيعيق العالج

 .مهام يكن عىل بالك

 رين حتضريي للتعامل مع متطلبات حمددة أثناء العالج:مت

بغية حتضري املتعاجلني قلييل القدرة عىل التعبري يمكن استكامل املعلومات املقدمة  

هلم حول طبيعة العالج بأمثلة من مقاطع من جلسات ناجحة مسجلة عىل الفيديو أو 

لبداية وذلك من رشيط تسجيل من أجل املساعدة عىل حل مشكالت التفاهم يف ا

حتقيق رشوط ملراعاة قواعد أساسية معينة يف بناء العالقة و خالل التعلم وفق النموذج
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 العالجية. 

ويف بعض األحوال يمكن من خالل التدريب املصمم مسبقا  التمرن عىل التمييز  

 بني السلوك املرغوب والسلوك األقل رغبة من الناحية العالجية. وال بد من االنتباه إىل

رضية، وإنام هيدف إىل أن مثل هذا التدريب ال هيدف أسا سا  إىل البحث يف املجاالت امل

أفضل من أجل حتقيق األهداف العالجية. ومثلام هو األمر يف التحضري  حتقيق رشط

فإن جمرى العالج يتأثر بشكل غري  «متارين مواجهة»للعمليات اجلراحية من خالل 

 املضاعفات عىل سبيل املثال. مبارش من خالل تأثريات نسبة 

 أمثلة:

هنا يمكن االستفادة من جمريني اثنني كأمثلة متت مناقشتهام يف حمارضات اإلرشاف  

Supervision:وسوف نقوم هنا بعرضها يف صورة أهم النقاط ، 

يتعلق األمر بسيدتني متت معاجلتهام يف مستشفى اجلامعة معاجلة فردية دون إقامة  

 قبل معاجلني اثنني يف هذا املستشفى. كان متوسط عدد اجللسات ثالثيف املستشفى من 

ساعات يف األسبوع. وإىل جانب املعاجلة الفردية تم تقديم إجراءات االسرتخاء الذايت 

)التتبعية(  واملعاجلة باالنشغال ضمن املجموعة. متت كتابة القصة املرضية البعدية

Catamnese   شهرا  عىل األقل.  14بعد 

 احلالة األوىل: 

متزوجة وهلا طفالن وتعمل موظفة و تبلغ هبية السابعة والثالثني من العمر 

مبيعات. كان التشخيص عصاب، واألعراض نوبات شقيقة باإلضافة إىل أنه ظهرت 

مؤخرا  نوبات قلب تم متثلها بشكل رهايب. مدة األعراض سنتان تقريبا . عدد ساعات 

 جلسة عالج.  14العالج 

ت هبية للجلسة العالجية األوىل عىل خري وجه، وكانت مستعدة للمشاركة حرض 

دون رشوط وأعطت انطباعا  طموحا  وواثقا . وورطت املعاجلة الشابة مبارشة بحديث 
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حول تاريخ حياهتا وظروفها األرسية وظروف حياهتا املهنية وربطت كل ذلك مع 

تنظيم كل موقف بدقة كبرية معارف من اجللسات التشخيصية: لقد كان طموحها يف 

قدر اإلمكان، وجزئيا  من خالل بذل جمهود كبري يف التنظيم، معروفا  لدهيا عىل أنه 

مشكلة. لقد ناقشت بانتظام املواقف كافة التي مل يتم تذليلها من خالل هذا االجتاه، 

حول والتي أمكنها إدراكها عىل أهنا مواقف مثرية لألمل. وحتدثت  املوقف تلو اآلخر،

مشكالهتا مع زمالء العمل الذين عليها مراقبتهم باستمرار. وكانت تبكي أحيانا  فيام 

الوضع األرسي املتوتر. وبدت هنا بحاجة و يتعلق باضطرابات يف النشوة اجلنسية لدهيا

للمساعدة ولكن بطريقة مقبولة جدا . مل يكن لدى املعاجلة مشكلة يف االهتامم باألمل 

لذي أشعته املرأة وشعرت أهنا متأكدة من نجاح العالج. حتدثت العالجي الرقيق ا

باستمرار املوقف املتفهم من أجل  ذهااختااملعاجلة كثريا  وساعدت املتعاجلة من خالل 

 التعبري املبارش عن تصوراهتا. 

وبعد ثالثني دقيقة من اجللسة تم حتديد هدف مشرتك: ستحاوالن من خالل  

جعل امليول الدقيقة املوصوفة نسبية، وذلك بأن تصبح قادرة  عرشين حمادثة عىل األكثر

عىل حتمل املشاعر التي هلا عالقة بخربة عدم الكفاءة والضبط الناقص كليا . ربام تصبح 

 واالستمتاع هبذا االنطالق.  «االنطالق»عندئذ قادرة عىل 

د سمحت حتقق املستوى العايل من التعاون هنا من خالل أن املتعاجلة ق تعليق: 

وأتاحت من خالل اإليضاح الدقيق التحضري للموقف العالجي منذ البداية بمقدار 

مرتفع من ضبط املوقف، الذي ازداد قوة من خالل التالؤم املبدئي للمعاجلة مع قواعد 

أتيحي يل وضوح رؤية واسعة » العالقة عند املتعاجلة. وبام أن قواعد العالقة كانت:

للتطبيق، فإن ذلك يؤدي إىل حدوث نوع من االستقرار  قابلة «)ضبط( يف املوقف

)وكذلك آالم الشقيقة التي كانت قد هدأت(. وهنا يمكن للحاجات والرغبات 

املرتبط إشباعها بقواعد العالقة تلك أن تظهر وأن يتم إشباعها: تستطيع املتعاجلة أن 

كر للمواضيع اجلنسية تنشط رغبتها يف الثقة باملوقف عىل األقل من خالل االختيار املب
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والبكاء وإشارات أخرى من احلاجة للمساعدة. وعىل الرغم من أنه هبذا يبدو أن هدف 

بمساعدة املعاجلة يعيق لحاجات لتنشيط البعيد عن الشعور الالعالج قد تراجع ألن 

املقاومة »دون شك اندماج هذه احلاجات يف الشعور، إال أن السامح ملثل هذا النوع من 

خيدم النقل، وذلك أنه من خالل السامح ملستوى أعىل  «يصبح النقل شعوريا  ضد أن 

من الوظيفة أثناء معاجلة املوضوع )يف تفاعل تركيبي(، يتيح للمتعاجلة أن تعيش 

 العالقة عىل أهنا عالقة مساعدة يف حل مشكلتها. 

 احلالة الثانية: 

سنة، غري متزوجة وتعمل سكرترية. التشخيص  11فريدة البالغة من العمر  

اضطراب شخصية نرجسية: حماوالت عدة من االنتحار ومزاج انتحاري مزمن، مدة 

 28االضطراب غري حمددة بدقة، عىل األقل منذ أربع سنوات، عدد جلسات العالج 

 جلسة. 

عدة حماوالت من االنتحار دون سبب معروف،  التشخيص املحالة عىل أساسه:  

عتقد يف إطار الشخصية النرجسية. فشلت حماوالت العالج السابقة يف السنوات ي

الثالثة السابقة، بعد وقت قصري من البدء بسبب انقطاع املتعاجلة. وقد عربت املتعاجلة 

مع بعضهام: األوىل  فيام يتعلق بتوقعاهتا من العالج عن نقطتني تبدوان غري مرتبطتني

 االنتحار الدائمة، وأضافت اجلملة التالية إىل جانب ذلك:إهنا تريد التخلص من أفكار 

. «أمي هي املسؤولة عن كل ذلك، إهنا تدفن سلطتي وال تستمع يل وال تقبل رأيي»

وروت كأمثلة عن حماوالهتا لالنتحار مشهدين مقتضبني دون أي انفعال. فقد شعرت 

حبة منوم. واملرة الثانية  23مرة أهنا وحيدة أثناء ذهاهبا للعمل وأثناء السفر تناولت 

وجب عليها تغيري عملها ألسباب فنية لوقت غري حمدد، فقامت بقطع وريدها بقطعة 

من الزجاج. وقد روت ذلك بصوت مائع ال مبال. وحتى عندما عربت عن تصوراهتا 

 بأهنا تشعر دائام  بأهنا مصدودة فإن اإلنسان يشعر عندها القليل من املس الذي يتحول

 إىل ضحكة أو عبارة مثرية. مبارشة 
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 أدركت املعاجلة رغبة املتعاجلة يف بناء عالقة غري رابطة عاطفيا  قدر اإلمكان. وكانت 

املتعاجلة تستجيب لكل حماولة لالقرتاب بمزيد من تعابري الشك اللفظي واإليامئي أو 

مل تكن  بالصمت. لقد حاولت املتعاجلة تقبل التباعد الذي تريده املتعاجلة رغم أهنا

 تشعر أن التعامل مع بعضهام حيمل أمهية يف طياته. 

وبدا أن مراعاة حاجات البعد عند املتعاجلة قد أثر عليها بجعلها أكثر ثقة. أما  

فقد  حماوالت املعاجلة يف مالئمة نفسها مع أسلوب التعبري الطويل نوعا  ما للمتعاجلة

جلة باستمرار إىل مراعاة احلدود جعل املتعاجلة تصبح أكثر رصاحة. وقد سعت املعا

املوضوعة من قبل املتعاجلة وإىل عدم التأثر بتعابري قليلة التشجيع حول عدم أمهية 

العالج. وعندما حرضت املتعاجلة إىل اجللسة الثانية )صارحت املعاجلة الحقا  أهنا 

ترى  حرضت للجلسة الثانية ألن املعاجلة مل جتربها عىل يشء( حددت بوضوح أهنا ال

احلديث معها والتي  عأية فائدة من العالج وقد شكت أمها من جديد، التي ال تستطي

ترفضها. وعن السؤال احلذر للمعاجلة عام يمكن فعله يف العالج حلل املشكلة اقرتحت 

املتعاجلة أهنا ربام تستطيع التعلم باختاذ بعض القرارات، أي بالتخلص بأي شكل من 

ة أخرى مع املشكالت. وبعد هذا اإلقرار بأهنا تعطي للعالقة التعلقية والتعامل بصور

الشخصية أمهية شخصية ما تراجعت مرة ثانية مبارشة بقوهلا: إال أهنا ال ترى أساسا  

هلذه األهداف. وعىل أية حال فقد أتت إىل اجللسة التالية والتي دار فيها احلدث حول 

انية معها. استمرت املعاجلة يف جتنب ما مواضيع مثل التباعد عن األم واملناقشات العدو

يمكن للمتعاجلة أن تفهمه عىل أنه خارق للحدود، إال أهنا شعرت باطراد برابطة ما يف 

 العالقة. 
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يف  تعليق: 

االضطراب األسايس 

املوجود هنا لتنظيم العالقة 

وخصوصا  توجيه البعد 

االجتامعي جيب عىل 

املعاجلة منذ البدء أن تأخذ 

وظيفة امُلساِعدة يف تنظيم 

التباعد. وهي تقوم بذلك 

من خالل حمافظتها بفاعلية 

اإلبقاء عىل التباعد 

)واحلدود( التي تتيح 

للمتعاجلة التعاون عموما  

(. 13ر شكل )أنظ

واستجابت املعاجلة تقريبا  

يف إطار مستوى تنظيم 

قاعدة عالقة املعالج 

باملتعالج فقط وحاولت 

مساعدة املتعاجلة عىل 

التواصل اخلايل من القلق قدر اإلمكان. ومهام بدت املحتويات غنية فإهنا ال تلعب يف 

املحتويات »بالتعبري عن هذا الطور أي دور أسايس. فلو قامت املعاجلة عىل سبيل املثال 

، كام يقوم هبا املعاجلون املتمركزون حول املتعالج أو قامت بتفسري «الداخلية األساسية

يقوم عىل املحتوى كام يقوم به حملل نفيس فإهنا كانت ستدرك، بغض النظر عن صحة 

 مضموهنا، عىل أهنا اقرتاب أكثر من الالزم من قبل املعالج، وكانت برأينا ستؤدي إىل

  للمتعاجلة األولية التشكيلة(: 12) شكل
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 قطع العالج )كام حدث مع متعاجلة سابقة(. 

 

 

 : التشكيلة األولية للمتعاجلة فريدة(13)شكل 
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لقد تم السامح لرغبات التباعد واالقرتاب املرتددة بالتحقق دون أن يتم التطرق 

للرغبات القائمة عىل هذه العالقة ، أو الوصول للشعور. لقد ثبتت املعاجلة هبذا شكل 

مكنت بشكل كامل أن يتوافق التعاون العالجي مع إمكانات املتعاجلة.  العالقة التي

وينبغي ترمجة اهلدف املبدئي املقرتح للعالج من املتعاجلة بتعلم التباعد والنقاش عىل 

مستوى االضطراب كذلك: إذ يتعلق األمر أوال  بتوجيه العملية األساسية التي تقود 

العالقة باإلضافة إىل أنه جيب ضامن بقاء املنطقة للمحافظة عىل اهلوية وضبط الواقع يف 

 املحرمة دون مس أو انجراح بطريقة عدوانية ومبارشة. وعندما ساعدت املعاجلة يف

التي هتدف إليها املتعاجلة  «لتامرين الدفاع»ضامهنا فقد هيأت يف الوقت نفسه األرضية 

 باألصل.

 الطور الثاني: طور االتساق أو التكامل  3-

 لطوروصف ا

يف هذا الطور يتحقق املوقف العالجي النفيس التكاميل الذي قد بدأ يف الطور  

األول. فاملتعالج يستطيع االغتناء أو االستفادة من املساعدة املهنية املتخصصة عندما 

مساعد، أي -يستطيع حتمل جتانس التناسب يف العالقة املتمثل يف حمتاج للمساعدة

 يف العالقة من أجل إظهار عجز ال كفاءته أو قصور الكفاءة عندما يشعر بالثقة الكافية

النوعية عنده يف تشكيل البيئة وفق احلاجات عموما ، إذ أنه هبذه الطريقة فقط يمكن 

حتقيق دوافع للتعديل. ويف املوضع الذي ال يتم فيه إدراك مثل هذا العجز )إن ما ال 

له معاشا  يف العالقة. ويتم ذلك يعمل عندي هو املعدة(، فيجب جعله مدركا ، أي جع

 عىل مرحلتني: 
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 املرحلة األوىل:   1-

حيظى املعالج بأمهية أو معنى خمتلف حسب درجة االضطراب، غري أهنا مهمة من  

ناحية املنشأ املريض وذلك من خالل أخذه لوظيفة نوعية يف تنظيم أفعال املتعالج. ويف 

عجز كفاءة التنظيم األساس عند  حال وجود اضطراب شديد يتم مبارشة موازنة

  املتعالج، أي حتويل املوازنة من موازنة دون معالج إىل موازنة مع املعالج.

ويعترب هذا الدخول للمعالج يف وظيفة نوعية موازنة للعجز أو للشذوذ يف التنظيم  

يف منظومة املتعالج من األمور النمطية بالنسبة لكل مساعدة اجتامعية، وخصوصا  

اعل العالجي يف العالج النفيس. يف هذا الطور تصبح البنية الشكلية للتفاعل للتف

، أي درجة تعلق املتعالج، التي تطلق العمليةالعالجي أكثر توازنا . ويتحدد عمق هذه 

عليها يف التحليل النفيس تسمية النكوص العالجي، بشدة االضطراب. فكلام كان 

وظائف أكثر كي يستطيع املتعالج بمساعدته  االضطراب شديدا  كان عىل املعالج أخذ

أن يصبح أكثر قدرة عىل الترصف. وعليه يتم حتقيق قدرة الترصف عىل شكل ضبط 

التعديل بطريقة  عمليةالذات واملحيط يف املوقف العالجي عىل هذا املستوى من 

 التفاعل التكاميل فقط. 

 املرحلة الثانية:   2-

الداعمة للتفاعل عىل أهنا مساعدة وناجحة  -يعرب املتعالج عن الطبيعة التكاملية 

)فيام يتعلق بتحسن العرض مثال  من ناحية الشدة(. فكل تعديل يف شكل العالقة يؤثر 

عىل مستوى العرض. ويمكن التعبري عن كل تأثري من وجهة نظر مشكلة العالقة أو 

 مشكلة كفاءة التنظيم. 

الت فتتمثل يف وجود نمط مركب من املقاومة ضد عالقة تكاملية جتسد أما املشك 

بشكل جزئي حتمية السلوك العريض، وتعرب بشكل جزئي عن السلوك العريض 

 من الفصل الرابع(.  2.3مبارشة )أنظر الفقرة 
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ويف هناية هذا الطور يعيش املتعالج الطبيعة املساعدة للعالقة العالجية بشكل من  

 (. 3نظر جدول األشكال )أ

 

 ( الطور الثاين: الطور التكاميل3جدول )

   القدرة عىل االستفادة من املساعدة النوعية  «لوظيفة الشخص»املستوى املرغوب

 )العالج النفيس(. 

 أمثلة توضيحية مستوى عالقة العمل:/ مستوى الدافع 

  .بداية الطور تطابق هناية الطور األول  

 يف هناية الطور 

يؤثر العالج النفيس عـىل آالمـي. إين 

أشهد عالقة بني األعراض واملوقـف 

 العالجي.

لقد أصبحت األعراض بالنسـبة يل هـي   -

 .اخلطأالضوء األخرض لسلوكي 

 أعرف اآلن يف الغالب ما تعنيه أعرايض.   -

 مــا خطــأأعــرف اآلن أننــي أقــوم بيشــء   -

 تظهر آالمي.  عندما

 العالجي: امليل للتوليف التكاميل املتسق )موازنة العجـز يف  البنية الشكلية للتفاعل

 تنظيم العالقة(.

  موضوع العالج: مقاومات عىل طريق العالقة املساعدة )مثال: أشكال عاجزة لصد

 العالقة جتاه العروض الداعمة لبناء العالقة(.

  ويل العالجية: تعـويض نـوعي لعجـز التنظـيم مـن خـالل تـ يةسرتاتيجاالوظيفة

 وظائف أساسية يف تنظيم العالقة. 
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 أمثلة:

  (:1مثال )

السيدة هبية: أثناء اجللسة األوىل والثانية من العالج سعت املعاجلة بفاعلية لإلبقاء  

عىل الرشوط التي طرحتها السيدة هبية. لقد أخذت جزءا  كبريا  إىل حد ما من احلديث 

%(. وتطرقت لفظيا  أو شبه تعبرييا  لكل ترصحيات املتعاجلة تقريبا  وحاولت 43)حوايل 

يف الوقت الراهن خارج »حتديد موضوع العالقة خصوصا   - طبقا  لعرض املتعاجلة –

أريد باستمرار » .ويف هذا الطور حددت املتعاجلة بصورة أدق عدم رضاها:…«العالقة

التأكد أن اآلخر )زوجي، زمالئي( يكن يل مشاعر  مع أن أمتلك ضبطا  للموقف، و

. فأنا عندما أسيطر عىل املوقف ال يكون اآلخر راضيا  ومن ثم أفقد اهتاممه. ةإجيابي

وعندما أترصف عىل نحو أكون فيه حمبوبة )كأن أبادر زوجي جنسيا ( أشعر أين جمربة 

 . «بشكل ال يطاق وأين غري حرة

سة الثالثة، بمساعدة املعاجلة كم يرهقها أي شكل من لقد اتضح للمتعاجلة يف اجلل 

 أشكال عدم اليقني وإىل أي مدى هي متعلقة بردود األفعال املطابقة ملعاجلتها: ففي كل

مل تؤكد املعاجلة ما قالته املتعاجلة أو مل تستجب بأي شكل من أشكال ردود الفعل  مرة 

جمرد الصمت البسيط عىل تعبري ما التعاطفية كانت تصبح املتعاجلة غري أكيدة. وحتى 

جيعلها خترج عن طورها. لقد طالبت املعاجلة أن تقوم بنشاط أكرب وشعرت بالراحة 

لكل استجابة هلذا املطلب. ومن هنا فقد حصلت البؤرة عىل حتديد ديناميكي: لقد 

تعرفت السيدة هبية عىل مشكلتها يف هنا واآلن من خالل االستجابة بطريقة أخرى غري 

لتشنج أو الفعل بأي ثمن أو كليهام معا ، عىل موقف تشكل فيه درجة معينة من فقدان ا

 الضبط وعدم التأكد ببساطة الرشوط لتحقيق رغباهتا وذاهتا. 

 تعلـيق: 

لقدرهتا السليمة بدرجة كبرية عىل تنظيم و نظرا  لقرب الشعور بالرصاع املريض 
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ة قصرية إىل حد ما من االلتزام التكاميل من إال لفرت أساس العالقة ال حتتاج السيدة هبية

قبل املعاجلة. فتضييق اجلزء التكاميل من الفاعلية يقود إىل مواجهة يمكن حتملها للعجز 

الذايت اخلاص يف تنظيم العالقة وإىل بناء البؤرة الدينامية كخط توجه مستقبيل أدق. 

اعتامدها عىل املعاجلة أخرى حيدث نكوص معتدل للمتعاجلة التي تشعر بناحية ومن 

بوضوح، وتسمح حلاجات التعلق بشكل قليل الوضوح. ويتضح هذا املظهر لتعديل 

(. ففي حني أنه 14شكل التفاعل العالجي من خالل التشخيص املرافق )الشكل 

تتجىل يف اجللسة األوىل والثانية تشكيلة أولية نمطية من خالل قيام املتعاجلة بدور مثبّت 

(، تظهر يف اجللسة الثالثة تشكيلة أكثر اتساقا  12)الشكل  -اومةمناسب للمق–

 ووضوحا  مرتافقة بقيم أعىل من القلق والتباعد. 

 

 

 

 

 

 «نكوص معتدل»: الطور الثاين: املتعاجلة فريدة (14)شكل 
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 اآلنسة فريدة(: 2مثال )

 )أنظر الطورسعت املعاجلة خالل عدة جلسات إىل عدم متزيق االتصال غري املستقر  

األول(. واستجابت املتعاجلة بحساسية شديدة لكل اقرتاب وتباعد. وبعد أن انزلقت 

حتى قبل الوالدة كنت » يف اجللسة الثالثة يف وصف األرضار التي أحلقتها فيها أمها:

 ، تراجعت مبارشة«عائقا  يف طريقها وبعد ذلك كنت سببا  يف اضطراب عالقتها بالرجال

إذا كانت أمي ال ترغب يب، فهل جيب عىل شخص آخر أن » لية شديدة:يف حركة انفعا

معي لن تصيل ألرحيية يف ».…اليشء الوحيد الذي ظهر هنا هو اخليبة .… «يتقبلني؟

. وعندما قامت املعاجلة يف اجللسة اخلامسة «إين كالطقس يف شهر شباط …التعامل

جهدا  أال أجرحك ولكن يبدو أن إين أبذل »بمحاولة حذرة يف وصف العالقة قائلة: 

 ، هددت املتعاجلة بأهنا ستقطع االتصال مبارشة:«ذلك ال يسبب لك إال اإلزعاج!

 , صمتت حتى هناية اجللسة. يف اجللسة التالية حتدثت«ماذا تريدين مني؟ دعيني وشأين»

حول أن إحساسها باجلرح قد يكون عىل عالقة بذلك. ويمكن بشكل خاص مناقشة 

الراهن وامليول العدوانية، وعىل األخص امليول املدمرة للذات  «االنجراح»بني  العالقة

موضوع العالقة  حيظى.اآلن …ضمن هذه امليول هنا أيضا   «تقلبات مزاجها»ووضع 

بالنسبة يل أن أشعر أين متعلقة، فأنا إما أن أحطم العالقة أو  لإنه أمر ال حيتم» معامل:ب

أي شكل من األشكال الوصول إىل هذا الوضع قبل أن أحطم نفيس. أريد أن أجتنب ب

اعرتف أين أحتاج لشخص ما استبد به من خالل تقلبات مزاجي، إال أنه من املمكن 

 . «أين أحتاج إىل شخص هيتم يب وأال أكون هكذا ُأجرح فيها يف كل صغرية وكبريه

بستاين ال»وبغض النظر عن هذا اإلدراك فقد استمرت العالقة الحقا  كعالقة  

. فقد كان أبسط جهد تبذله املعاجلة يؤدي لالهنيار، أي إىل التهديد «بنبات ست احلسن

بعدم التعاون. إال أن املتعاجلة قد سمحت بشكل متزايد أن تتحول العالقة إىل موضوع 

النقاش وعربت عن تأرجحات غري عادية يف العالقة. فمن ناحية تقبلت برسور اهتامم 

 أهنا من ناحية أخرى تفضل قطع لساهنا من أن تعرتف بمثل هذا املتعاجلة هبا، إال
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؟ واستمر ةعنيف ت مواجهةاليشء؛ إذ كيف سيكون عليه األمر لو حصل أن حدث

، رغم جهود املعاجلة الداعمة مستقرالفشل )اجللسة الثانية عرش( يف اإلبقاء عىل التزام 

إين » وكان تعليق املتعاجلة: واملوازنة، خالل اجللسة العالجية وملدة ساعة كاملة.

ولة ا. ويف هذه األثناء صدت املعاجلة حم«مني أكثر ترصف هبذه الطريقة كي ال تقرتيبأ

وقد ظهر الحقا  أن األم نفسها -من األم بأن حتاول التأثري عىل جمرى العالج عند ابنتها

اه متعاجلة . لقد أرعب املتعاجلة غضبها غري العادي الذي بدا منها جت-بحاجة للعالج

أخرى أكرب منها سنا  عندما حاولت هذه األخرية نصحها. وألول مرة متكنت من رؤية 

إين أملك وحشا  يف » العالقة بني اخلوف من نزواهتا الذاتية ومشكلة العالقة لدهيا:

داخيل، لقد كنت دائام  أخاف من أن أحب أحدا  ما، ماذا سيحدث لو غضب أحد ما من 

ماذا » ذه املرة من الصعب فهم أن هذا السؤال موجه للمعاجلة:. مل يكن ه«اآلخر؟

 . «وحدي ثانية؟ يسترتكيننسيحصل لو غضبِت مني، هل 

وقد أدى احلديث حول الرغبة التي جتلت اآلن بالدعم املوثوق به واالهتامم  

وخماوفها من تعريض االرتباط الناشئ من خالل تقلبات مزاجها ومن خالل سلوكها 

للخطر وعدم الثقة فيام يتعلق بدرجة الثقة باملعاجلة، أدى إىل نوعية جديد الفوضوي 

للعالقة: فقد بدت املتعاجلة أكثر توازنا  واستقرارا  من الناحية االنفعالية وأكثر تركيزا ؛ 

وبدا املزاج أفضل وانخفضت قابليتها للتعكر. وقد عربت املتعاجلة عن هذا التعديل 

 بة هلا.بأنه يمثل تقدما  بالنس

 تعلــيق: 

استغرق أكثر من اثنتي عرشة جلسة قبل أن تشعر فريدة بالطابع املساعد والداعم  

املتسق للعالقة العالجية. ويف هذا الوقت متسكت املعاجلة بشدة بمخطط موازنة عدم 

التقارب(، من أجل حتقيق  -كفاءة )عجز( املتعاجلة عىل تنظيم العالقة )تنظيم التباعد

ة من التعاون والوصول من خالل الترصفات املرتبطة بذلك إىل متايز أوسع درجة حمدد

للعالقة. أما من الناحية املضمونية فقد وجهت نفسها إىل موضوع العالقة العام نسبيا  
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 ،…يف جتنب إقامة عالقة بشخص ما بأي شكل من األشكال «املشاعر والرغبات»

إذا » …يول املزدوجة املوجودة واقعيا  وحققت أخريا  أن املتعاجلة استطاعت حتمل امل

إىل حد ما يف التفاعل .  «الخ…عربت عن رغبايت فإين سأكون وحيدة ومهانة وعدوانية

 إال أن هذا ال يمكن أن يتم إال يف جلسة تكاملية، والتي تم تشبيهها يف جلسة إرشاف 

supervision  الرغم من  حول هذا العالج بعالقة البستاين بنبات ست احلسن. فعىل

احلذر والعناية املستمرة، حتدث أزمات درامية تنعكس يف التشخيص املرافق كذلك. 

(، وبعد طور من 13فبعد اجللسة الثانية تصبح رغبات التباعد أكثر وضوحا  )الشكل 

التحديد الناقص يف اجللسة الرابعة أصبحت التباعدات أقل، إال أن املتعاجلة تعيش 

(، ويف اجللسة اخلامسة ترتفع قيم القلق 15لذات اخلاصة )الشكل ة مع اياملعاجلة متامه

الواقعي وينشأ االنطباع أهنا تقيم من املعاجلة بشكل -(، ويكرب التباعد16ثانية )الشكل 

سلبي جدا . ويستمر هذا التذبذب بعد اجللسة الثانية عرشة إال أن قيم التباعد تتقارب 

 (. 2وتتمنيان  4)يعطي كالمها قيام  واقعية عند الـ 

إن ما أعطى املعاجلة الثقة يف هذا الطور من العالج هو الوضع أن املتعاجلة قد  

عربت واحتفظت عىل املقياس عن رغبتها بالتقارب )حتى يف املواقف التي تعيق فيها 

شعوريا  مثل هذا التقارب. أظهرت املعاجلة نفسها تذبذبات شبيهة ولكن أقل وضوحا  

الرغبة. -الواقعي، بتقديرات املتعاجلة وبقيت كذلك ثابتة يف التباعد-ديف تقدير التباع

يف هناية هذا الطور سمحت املتعاجلة بتقارب أكثر واقعية وثباتا  وعربت عن املظهر 

 املساعد للعالقة بوضوح. 

احلاسمة بالنسبة  عاجلة إجراء تقدير للظروف التي ربام كانت وعندما تم يف هناية امل 

 مبارشة وتكاملية عن كل  إعطاء إجابةرى، برز بصورة خاصة قدرة املعاجلة يف هلذا املج
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 اخلامسةاملتعاجلة فريدة يف اجللسة  -: الطور الثاين (16)شكل 

طرحته املتعاجلة )هل تتحملينني؟ هل أنت أمينة؟ هل ما زلت تكنني يل شيئا   سؤال

ما؟( ويف قدرهتا عىل صياغة تعابريها التفسريية يف صورة ترميز لغوي للحوادث القابلة 

للفهم بشكل ملموس ومبارشة يف العالقة. ومل يتم يف أي حلظة من حلظات التعامل مع 

آليات الدفاع غري املتاميزة( بشكل مستقل عن الترصفات الدينامية النفسية )بام يف ذلك 

 املبارشة. 
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 الطور الثالث: طور النمو  4-

 وصف الطور

جيد املتعالج يف هذا الطور من العالج إمكانات واقعية يف حتمل املسؤولية عن  

سلوكه العريض اخلاص، فهو يف هذه املرحلة يعيش العجز النوعي الذي كان غري 

يعيش عدم كفاءته يف بناء املحيط طبقا  للحاجات يف و اآلن بالنسبة لهمدرك حتى 

املحيط العالجي مبارشة )ومن هنا يعيشها بصورة يمكن حتملها يف عالقة عالجية 

 حامية(. 

ويبدأ هذا الطور يف عالقة باملعالج يعيشها املتعالج عىل أهنا خمففة وتكاملية،  

بعها، وتنتهي يف تشكيلة متساوقة إىل حد ما وليس بالرضورة أن يتم التعبري عن طا

للمعالج واملتعالج، يتوقع فيها املتعالج تعديالت شخصية متكنه من التعامل بشكل 

أفضل من واقعه وتدفعه إىل تويل فعاليات مطابقة. وهبذا املعنى يرتاجع املعالج خطوة 

ر وظيفته عىل أهنا تلو اخلطوة من وظيفته التكاملية يف العالقة وحيدد يف هناية الطو

مساعد من أجل املساعدة الذاتية، أي يقدم نفسه للمتعالج بصورة غالبة كخبري كفء 

بمجريات تسري وفق مبدأ النمو.  العمليةيف نوع دور املدرب. ويتصف هذا الطور من 

وحسب درجة وضوح عالقة التعلقية التكاملية فإن األمر يتطلب ضمن ظروف معينة 

النمو التي جيب ختطيط كل خطوة منها يف إطار النمو الالحق.  عدد أكرب من خطوات

نضج  عمليات  ويمكن اعتبارها يف حالة املرىض الذين يعانون من اضطراب شديد

الحقة للشخصية. ويتم بالتدريج إحالل خطوات احلل النامئي حمل خطوات احلل 

ومن خالل  النكويص، الذي تسود فيه رغبات العناية ورغبات التعلق النكوصية.

ذات شكل لولبي يتطابق فيها الطابق األعىل مع موقع أكثر نموا  إىل حد ما،  عمليات 

يتم حتقيق أشكال متعاقبة أكثر نضجا  من ضبط الذات. وكام تظهر اخلربات فإن هذه 

يصعب التعبري عنها أو مالحظتها. إذ من  عمليات التصاعدية ليست  عمليات ال

 نكوصية من جديد.  عمليات ديدة أن تثري دائام  املمكن ملواقف متطلبات ج
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وتتمثل قوى دافع النمو من خالل التناقضات بني متطلبات املتعالج النامية فيام  

يتعلق ببناء العالقة املتطابقة واحلاجات وبني إمكانات إشباعها يف واقع العالقة. 

نفسه وحميطه  الذاتية بشكل واضح يف تعديل/ويعيش املتعالج الرضورة املوضوعية

وفق اخلربات واحلاجات اخلاصة. ويف حني أن املتعالج يف مرحلة التعلق يف الطور الثاين 

ت له خربات انفعالية جديدة  وما يرتبط بذلك من ختفيف لإلنجازات النامئية قد ُفتِح 

واستطاع أن يعيش احلاجات وتصورات القيمة املطابقة وأن يعيش كذلك اآلثار 

زة لألنا من خالل التعلقية والسلبية، فإنه ينشأ اآلن دافعا  نحو الترصف اإلجيابية املعز

 باستقاللية ووفقا  إلمكانات اخلربات اجلديدة. 

وينبغي هنا النظر إىل دوافع التعديل باعتبارها عىل عالقة وثيقة ببنية التفاعل  

أو تأزيمه من خالل ختفيفه  العمليةالعالجي. ويقوم املعالج يف هذا الطور بقيادة 

للتناقض املوضوعي والذايت املذكور أعاله بني احلاجات النكوصية والنامئية وموقف 

املتطلبات املعني. ويف حال وجود مستوى ضئيل نسبيا  من توجيه الذات فإن املتعالج 

يعيش كل ترصف متاميز من قبل املعالج )عىل نحو التعليم الدقيق يف طريقة ضبط 

تاميز باعتباره إنجاز تأميني. ويف اللحظة التي ينبغي فيها عىل الذات(، عىل أنه غري م

املتعالج التعامل باستقاللية مع هذا اإلجراء عىل أقىص تقدير، يصبح الرصاع الفعيل 

يكون هو نفسه غري مستعد للقيام و ملحوظا . ويتوقع املتعالج التأثري من املعالج

 بنشاطات مستقلة. 

اطات من كل األنواع أمهية مستقلة عن حمتوى ويف هذه احلالة متتلك النش 

. وحتدد البنية الشكلية للتفاعل مسامهة املتفاعلني الفاعلة يف التفاعل يالتواصل اللفظ

عىل سبيل املثال األمهية الذاتية للشخص الراعي. فإذا توىل املعالج باستمرار قسام  كبريا  

تحطم فيها اإلمكانات النامئية من النشاطات فإنه يثبت هبذا حالة غري مريض عنها ت

 للمتعالج من خالل العروض النكوصية من قبل املعالج. 

وتتكون الكفاءة العالجية هنا من املعرفة حول أي نوع من الوظائف التكاملية  
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التي قام هبا املعالج حتى اآلن بمامرستها يريد املتعالج أو يستطيع تقبلها أو كليهام معا ، 

قدرة عىل السامح هلذه الوظائف بالتفاعل يف هنا واآلن. وبناء عىل ومن املعرفة حول ال

ذلك فإن هذا القبول حلدث ما ال يعترب نشاطا  لفظيا  بقدر ما هو إنجاز تواصيل يف حتمل 

التوتر االنفعايل البني شخيص والبني ذايت، الذي يرافق هذه اخلطوة من النمو وتتطلبه. 

م التطرق بشكل رسيع وغري لفظي كذلك إىل ويف أشكال االضطرابات اخلفيفة يت

مستوى النشاطات الذاتية التي يتطلبها العالج. ولكن حتى هنا فإن التغلب عىل ميول 

الخ ال يتم إال من خالل التصميم املتساوق والثابت للتفاعل …األرحيية والسلبية 

ملتعالج فحسب. ويف جمموعة االضطرابات املزمنة والشديدة فإنه من املستحسن ضم ا

إىل جمموعات دعم وجمموعات تعويض )عالج يف املجموعة، جمموعات املساعدة 

الذاتية(. ويف هناية الطور يفرتض للمتعالج أن يقدم بالفعل يف املوقف العالجي درجة 

مناسبة من نشاطات التحكم بالذات )ويمكن موضوعيا  من خالل املظاهر الشكلية 

 ( وصفا  خمترصا  هلذه املرحلة.4ول )لتوزيع الضبط والنشاط(. ويقدم جد
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 ( الطور الثالث: طور النمو4جدول )

  القدرة عىل تويل النشاطات الذاتية يف التأثري  «لوظيفة الشخص»املستوى املرغوب

 عىل الذات

 أمثلة توضيحية مستوى عالقة العمل:/مستوى الدافع 

 .بداية الطور تطابق هناية الطور الثاين  

  هناية الطوريف 

  ـــف ـــني املوق ـــة ب ـــيش العالق إين أع

ــات  ــود إمكان ــراض وأرى وج واألع

 واقعية، يف املسامهة الذاتية باملعاجلة

 

إين أحـس أين أسـتطيع تغيـري نفيسـ   -

وأســتطيع مــن خــالل ذلــك ضــبط 

 أعرايض.

إين أشهد كيـف أين أسـتطيع التـأثري   -

 عىل مزاجي.

إين مل أعد أقف عاجزا  جتـاه آالمـي،   -

 بل وأستطيع التأثري عليها بفاعلية. 

  البنية الشكلية للتفاعل العالجي: امليل لرتك أشكال التفاعـل التكامليـة لصـالح

 أشكال التفاعل التكافئية.

  موضوع العالج: مشكالت النمو )كاحلاجـات النكوصـية بعـد تعـويض عجـز

 الرضورة املوضوعية لتطوير كفاءات تنظيم نوعية(.التنظيم املعاش مقابل 

  العالجية: إعادة حتديد مستند املوضوع الذايت طبقـا  ملهـامت  يةسرتاتيجاالوظيفة

النمو املعنية )عىل نحو إعادة تنظيم العالقة بني احلاجات النكوصية وفقـا  لتـأمني 

 األهداف النامئية للتشكيل البناء للحياة(.
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 أمثـــلة  - 2.4

 (: املتعاجلة بهية1مثـال )

ساد عىل موضوع اجللسة الرابعة موضوع عدم االستقرار الذي اتضح يف اجللسة  

قلة احليلة إىل حد ما. وقد حتددت امليول و الثالثة وما يرتبط بذلك من خربة التعلق

أخاف من يف الواقع أريد أن أنطلق وأن أخفف من الضبط ولكني »املتناقضة املتمثلة يف 

هذا ألين قد أحتول إىل حائرة وعاجزة عن الترصف، ومن هنا فاألفضل أن أحتفظ 

فلم يعد التوقف عن احلديث يقود إىل ردود  من خالل املوقف الراهن. «بالسيطرة

إذا ما » أفعال جسدية وانفعالية مبارشة. ويف بعض احلاالت كانت تعاش بشكل إجيايب:

. ويف اجللسات الالحقة من «سأشعر بالراحة؟ تركت اآلن نفيس عىل سجيتي فهل

اخلامسة حتى السابعة استطاعت املتعاجلة باطراد مستمر مواجهة رغباهتا يف التعلق 

والسلبية واالهتامم اخلالص. ويف هذا املوقع قامت بمعاجلة األمر من منظور تاريخ 

ضمن أخوهتا، حياهتا: االهتامم األرسي هبا من خالل موقعها بصفتها األخت الكربى 

والتي مل تكن راضية عنه ومشاعر احلسد جتاه أختها األصغر سنا  التي كان الوالدين 

لقد بدأت تستمتع باالهتامم اخلالص من املعاجلة إال أهنا أدركت يف  .…يفضالهنا عليها

الوقت نفسه طابع هذا االهتامم العابر. وبني اجللسة اخلامسة والسادسة فحصت 

طبيا  بسبب التشنجات يف أسفل البطن. وقد تم تفسري هذا بصورة املتعاجلة نفسها 

مشرتكة عىل أن هذه األعراض إشارة إىل أهنا استجابت للحاجات النكوصية الناشئة 

موقفيا  لالهتامم بشكل متشنج. وبعد ذلك تولت املتعاجلة بشكل متزايد تفسري املوقف 

ومنذ  مزاجها وعدم رضاها.واملسؤولية عن السلوك العريض. لقد عربت اآلن عن 

 اآلن عملت املتعاجلة يف صيغة تشاركيه حتمل يف طياهتا سامت تكافئية. 
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 تعلـيق:

إن مشكلة عالقة املتعاجلة الرئيسية يف عدم قدرهتا عىل بناء عالقة حتى مع مراعاة  

يف وقت قصري إىل حد ما بشكل  حاجاهتا لالهتامم والسلبية قد ُحلت من تلقاء نفسها

يل إن صح التعبري، وذلك بفضل الرتكيز عىل موضوع واحد. فقد متكنت املتعاجلة مثا

من رؤية سلوكها العريض يف سياق رصاعها. وقد قامت بالسيطرة عىل انتكاساهتا 

النكوصية ملدى بعيد. ومل تعد تصد قطبا  واحدا  من امليول املتناقضة فقط، واستطاعت 

لعالجية بشكل غري متشنج وبواقعية. ومن األمهية بصورة متزايدة التعاون يف املهامت ا

بمكان اإلشارة إىل أن املتعاجلة مل حتظى عىل االستبصار وحده وإنام عدلت من موقعها 

ضمن العالقة العالجية بصورة واقعية. وقد انعكس ذلك يف التشخيص املرافق 

 (. 14)الشكل 

 (:2مـثال )

رشة والسادسة عرشة طرحت بعض املتعاجلة فريدة: بني اجللستني الرابعة ع 

األحداث أسئلة جديدة حول طابع العالقة. ووقفت املعاجلة عدة مرات موقف الداعم 

للمتعاجلة عندما هامجت طبيب املستشفى ومتعاجلة أخرى معها. وقد كانت املتعاجلة 

راضية عن هذا الدعم، إال أهنا بدت أقل إثارة وأقل التزاما  من حاميتها. ومن جهة 

ى تم التطرق لالستمرارية املحققة يف عالقتهام ببعضهام، ومن جهة أخرى نوقشت أخر

 إىل أي مدى يمكن الوثوق»األحادية فيام يتعلق باملسؤولية. وقد أثار السؤال املتمثل يف: 

نقاشا  حادا ، إال أنه وللمرة األوىل مل تضع املتعاجلة العالقة موضع الشك  «باملتعاجلة

(. ويف الساعات التالية طرحت املتعاجلة 16، اجللسة 11 بشكل جوهري )الشكل

بصورة مبارشة وغري مبارشة مطلب البقاء يف العالقة الراهنة احلامية، واستبعاد تبادلية 

أريد أن أكون أقل التزاما  قدر اإلمكان، ألن ذلك يسبب القليل »االلتزام واملسؤولية: 

فعال  فإين ال أستطيع رؤية احلدود.  ة جديةمن األمل يف النهاية، إذا ما قمت بذلك بصور

 وطاملا تتحملني أنِت املسؤولية عني وعنك وحتددين مهامتنا، فإين أستطيع التعامل بشكل
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 ( تم حتديد النمط5.3طويلة جدا  من التفاهم )الفصل الرابع، الفقرة  عملية. ويف «أفضل

التواطؤي الذي تم الغرق فيه والذي يعيق التقدم يف العالقة بصورة متزايدة: فبام أن 

املعاجلة حتمي املتعاجلة وتيرس التفاهم وتتحمل املسؤولية عن احلدث ككل، فإنه يتم 

 إعفاء املتعاجلة من رؤية معنى سلوكها الذايت بشكل واقعي والشعور بمسؤوليتها جتاه 

 

 

  المريضة بهية "عالقة متكافئة"(: املرحلة الثالثة: 14شكل )
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 املتعاجلة فريـدة( املرحلة الثالثة: 11شكل )

سلوكها ومن التطابق مع أهداف معاجلتها بشكل ناقص. لقد كان يصعب جدا  عىل 

 املتعاجلة إدراك سلوك املعاجلة الذي أصبح اآلن األقل دعام  عىل أنه ليس رفضا  هلا. فقد
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تم التطرق يف اجللسة التاسعة عرشة ثانية ألفكار االنتحار وعبثية كل اجلهود باإلضافة 

إىل احلاجة ملواصلة املساعدة. وأخريا  ويف اجللسة العرشين متكنت من احلديث حول 

مشاعرها املتمثلة يف خوفها من أن يتم رفضها. وانطالقا  من هوامات تدمري الذات، 

ال أستطيع حتمل » مبارشة مع الشكوك الراهنة للعالقة الداعمة:أقامت املتعاجلة عالقة 

أي شخص يتقبلني، ملاذا ينبغي ألحدهم أن  دذلك، إذ أنني أفكر هنا باالنتحار. ال يوج

حيبني من أجل ال يشء؟ عندما تقولني يل بأنك غري راضية أو ما يشبه ذلك فإين أفكر 

هذا املعاجلة فرصة لتحديد عدم . وقد أعطى «.…مبارشة بأن كل يشء قد انتهى

رضاها بدقة وإيضاح أهنا تلقي أمهية عىل أن يتم حتمل املسؤولية يف حتقيق اهلدف 

العالجي بشكل مشرتك. ومن املمكن أن يكون اهتاممها بشكل عالقة تشاركية يف 

بحيث  أكثر مما رأت املعاجلة، العمل التعاوين مرتبط بالنسبة للمتعاجلة، بمشكالت

بعد هذه اجللسة وألول مرة تبدل شكل العالقة بصورة  ملتعاجلة بالرفض.شعرت ا

(، دون أن تدرك املعاجلة ذلك بشكل مبارش )صورة اآلخر بقيت 18ملحوظة )الشكل 

 يف الوضع القديم(. 

 تعليــق:

)اجللسة  11يف بداية هذا الطور فقط حصل شكل عالقة أكثر ثباتا . ويظهر الشكل  

 ف أنه عىل الرغم من كوهنا جلسة حرجة حيث تم التطرق فيها للمرةالسادسة عرشة(، كي

 األوىل إىل اجلانب النكويص املعيق للعالج، إال أنه مل يعد يالحظ وجود تباعدات عنيفة.

وحتمل العالقة اآلن شدة رصاعية أكرب. ويمكن اآلن احلديث عن حول مشكلة تبادل 

تتحرك  لعمل املشرتك يف مداها الكيل. وهبذااملسؤولية، والتي تم حتى اآلن جتنبها، عن ا

 احلل من موقعها النكويص. وهنا يبدو أن كل املظاهر املحبطة هلذا احلدث يمكن عملية

ملطلبها معاجلتها ذاتيا  بشكل متزايد وبرصاحة أكرب يف العالقة. ومن خالل طرح املعاجلة 

 ث ــوبحل استعدادها لتعديل يف املشاركة باملسؤولية باعتبارها مشكلتها اخلاصة ومن خال
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 : الطور الثالث: املتعاجلة فريدة )اجللسة العرشون((19)شكل 

االحتفاظ بامليول االنفعالية سلوكها اخلاص فإهنا تكون قد ضمنت يف الوقت نفسه 

املزدوجة يف العالقة. واكتسبت العالقة احليوية يف حقل توتر الطموحات النكوصية 
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والنامئية )أقرت املعاجلة واملتعاجلة معا  اآلن بمطالبهام النكوصية عند اآلخر وأقرتا 

باستعدادمها لتقديم إنجازات نامئية لآلخر(. ويمكن هنا أن يتم مناقشة التوترات 

الواقعية باطراد كمشكلة مشرتكة ومناقشة أشباه احللول )كاهلروب من العالقة، إنتاج 

ومنذ اآلن بدأت املتعاجلة باالهتامم بحاجات معاجلتها وترى  األعراض( بصورة نقدية.

(، حيث يشري 18نفسها يف اجللسة العرشين للمرة األوىل يف موقع أكثر كفاءة )الشكل 

 الشكل إىل أهنا تشعر بأهنا يف موقع تتعاون فيه بصورة أكثر تكافؤا . 

 التدريبالطور الرابع: طور    5-

 وصف الطور

توقع تعديالت جوهرية املتعالج منذ اللحظة التي يستطيع فيها  يبدأ هذا الطور 

بالنسبة لشفائه ويف اللحظة التي يكون فيها قادرا  عىل حتمل جزء مقبول من املسؤولية 

بالنسبة للخطوات الالزمة واألكيدة ومستعدا  لذلك. ويستمر هذا الطور حتى ظهور 

عالقة عالجية داعمة قليال  أو كثريا  القدرة عىل ضبط األعراض بصورة مقبولة يف إطار 

طبقا  لدرجة االضطراب. وقد أطلق فرويد عىل املهامت الناشئة هنا تسمية التدريب 

Train  وقد أطلقنا عىل هذا الطور تسمية طور التمرين أو التدريب ألن عالقة .

 املتعالج تتصف بشكل أسايس بالصفات التالية: -املعالج

وضوح يقر هبا كل من املعالج واملتعالج باملقدار نفسه، وحيمل وجود مهمة حمددة ب   1-

 كل منهام فيها أدوار حمددة بوضوح،

بناء وضع يتم فيه حل مشكالت مشاهبة دائام  أو التمرن عىل أنامط سلوك داخل    2-

 وخارج املوقف العالجي.

 

 ياتاسرتاتيجومن أجل تصميم هذا الطور الذي يتعلق بالتوسيع املنهجي لذخرية  
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املواجهة تعد تصورات اجتاهات العالج االستعرايف واالجتاهات السلوكية مناسبة هلذا 

 التصميم. كام يمكن االستفادة هنا من االختالف والتشابه بني اإلرشاد وتدريب السلوك. 

الذي يدفع املتعالج للعالج هنا و ويتمثل التناقض يف هذا الطور بالدرجة األوىل 

الواضح والذي يعيشه املتعالج نفسه بني هدف التعديل ومقدرة الترصف  يف التباعد

املتوقعة سابقا  والتي ما زالت غري موجودة كلية بعد. إذ يتم اكتساب القدرة عىل 

الترصف هذه من خالل استخدام خربة التعديل التي يملكها املعالج والتقنيات التي 

عل. إن عدم االتساق الذي مازال موجودا  يقدمها يف صيغة تكافئية ملدى بعيد من التفا

اخلبري مل يعد يف هذا الطور مقترصا  عىل تويل  هذا واملتمثل يف خبري ومستفيد من كفاءة

وظائف ضبط أولية أساسية من خالل املعالج وذلك وفقا  للتعلق، وإنام يقترص عدم 

تنظيم الناشط عىل عنارص متفرقة من تنظيم الترصف، التي تقوم عىل ال 1االتساق هذ

لعالقة األساس. ووفقا  لذلك يقود اختفاء الوظيفة الداعمة للمعالج إىل اضطراب 

قليل يف املنظومة الكلية للمتعالج. ويف الوقت نفسه فقد تعلم املتعالج التواصل عىل 

 مستوى أعىل مبدئيا  من الوظيفة ومن ثم تأمني املساعدة املطلوبة وحده. 

 ذات أمهية حاسمة يف التنظيم اهلادف وبناء بنى اجتامعيةهذه الرؤية بالتحديد و 

يف عالج املرىض الذين يعانون من اضطرابات شديدة التي حيصل فيها  مساعدة

إىل مستوى أدنى من ضبط الذات ، حتى يف هذا الطور، بالنظر ملتطلبات  انتكاسات

 . املتغرية، فإناملتغريات 

ن للمواقع املختلفة يف التفاعل العالجي وما حيدد هذا الطور هو االستالم املر 

والتويل اهلادف للمتطلبات االجتامعية يف موقف العالج هبدف التمرن عىل مواجهة 

املتطلبات حتت اإلرشاف وكل أشكال التعلم االجتامعي. وليس من الصعب التعرف 

وزيع هنا عىل أن املعيار األسايس يتمثل يف البنية الشكلية اخلاصة للتفاعل، أي الت

النسبي املتساوي للضبط عند تنظيم العالقة. وعىل خالف التكافؤ النسبي للطور األول 

فإن كميات التعديل يتم قيادهتا هنا من قبل املتعالج، مع العلم أن اجتاه التعديل يضعه 
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املتعالج بنفسه بصورة واضحة، أي بام يطابق الدافع الشخيص للمتعالج ووفق إمجاع 

 ج. املتعالج واملعال

وال تقترص التعديالت عىل مستوى الفرد إطالقا . فإذا ما تعدل جزء من منظومة  

اجتامعية ما فإن املنظومة ككل تستجيب هلذا التعديل. ويف احلالة اخلاصة فإنه ضمن 

ظروف معينة تتغري كذلك املنظومة املرجعية غري العالجية بصورة واضحة. وعادة ما 

 اه. تنشأ مقاومة عندئذ هلذا االجت

ومن املنطقي أن يتم التعديل أو اكتساب الكفاءة عند املتعالج مبدئيا  قبل أن تتغري  

وقتا  مديدا . وترتبط  التعديل عمليةاملنظومة املرجعية االجتامعية. وغالبا  ما تتطلب 

التعديالت الفردية املحدثة من خالل التفاعل العالجي دائام  يف كل أطوار املعاجلة مع 

ناء مكتوم بدرجة قليلة أو كثرية للمنظومة املرجعية للمتعالج، حتى أيضا  خارج إعادة ب

املوقف العالجي، سواء تم ذلك يف إطار عالج خارجي أو شبه خارجي أو يف 

املستشفى. فضال  عن ذلك فإنه يمكن ضمن ظروف معينة أن حتدث أرضار يف األطوار 

ية والتي تعد يف النهاية ذات مصدر الباكرة من العالج. وحتى تلك املشكالت الثانو

 تعترب موضوعا  للتدريب.   Iatrogeneطبي 

ومع التقارب املتزايد ألهداف العالج تظهر مشكالت النقل. وهنا ينبغي استخدام  

املهارات املكتسبة يف احلياة اليومية االعتيادية فاملوقف العالجي مفتوح للخارج، أي أنه 

اخلارج يف الداخل بطريقة جتريبية. ويتم تنظيم اخلربات املكتسبة تتم مواجهة مشكالت 

ما قبل األخري. أما التجربة  ريف اخلارج. إال أن اختبار يف اخلارج يمثل جتربة االختبا

 (. 5األخرية فهي اخلروج من العالج. )وصف ملخص جدول 

                                                 

  .طبي املنشأ، أرضار أو تفاقم للمرض ناجم عن أخطاء نامجة عن أخطاء يف التشخيص أو العالج (1)
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 :«شخصلوظيفة ال»( الطور الرابع: طور التمرين: املستوى املنشود 5جدول )

 القدرة عىل ضبط األعراض ضمن الرشوط العالجية داخل وخارج املوقف العالجي.

  أمثلة توضيحية مستوى عالقة العمل:/مستوى الدافع 

 بدء الطور يامثل هناية الطور الثالث   

 :يف هناية الطور 

أشعر بالتحسن من خالل العالج وأريـد 

ــى  أن أســعى الســتمرار التعــديالت حت

ضمن الظروف الصعبة وضمن إرهاقات 

 احلياة اليومية. 

 

أشعر بالعافية إىل حد مـا مـن خـالل   -

العالج وعـيل بالتأكيـد أن أسـعى إىل 

 استمرارية التغريات امللحوظة.

إين أعرف أن احلفاظ عىل اسـتمرارية   -

املحققـة سـوف يكلفنـي  التعديالت

 جهدا .

ــني   - ــوء ب ــة النش ــوح عالق أرى بوض

االضطراب الذي أعـاين منـه /اآلالم

وأستطيع التأثري عىل ذلـك وأريـد أن 

 أمتكن من ذلك دائام .

  البنية الشـكلية للتفاعـل العالجـي: توزيـع تسـاوقي لضـبط التنظـيم يف وجـود

 النصيحة.الباحث عن -اختالفات نوعية وفقا  لنموذج اخلبري

  )موضوع العالج: مشكالت التعلم )معوقات االستخدام الفاعل للخربات 

   عمليـات ، بنـاء «الـذات ةاملساعدة من أجل مساعد»العالجية:  يةسرتاتيجاالوظيفة 

 التعلم داخل املوقف العالجي وخارجه.
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 أمثلة:

 (:1مثال )

 جلسات )بني اجللسة السابعة استغرق هذا الطور يف عالج السيدة هبية حوايل مخس 

والثانية عرشة(. ويف هذه املرحلة تم العمل يف مشكلة العالقة خارج وداخل عالقة 

املتعالج. وبعد أن أمكن للمتعاجلة السامح لنفسها بالعودة إىل ذاهتا يف املوقف -املعالج

. العالجي واالسرتخاء وحتمل الصمت املربك دون القيام بنشاطات مهام كان الثمن

ترهقها وتسبب أعراضا . وعليه  «خارجية» و «داخلية»إال أنه ما زالت هناك مواقف 

فقد استجابت بآالم قلبية )ترسع يف القلب وقلق( عىل توتر عالقتها مع جارهتا؛ ويعود 

التشنج دائام  يف املواقف التي ترهق قدرهتا عىل االستسالم )متارين االسرتخاء، املساء يف 

تجابة إىل البيت(؛ وتلفت نظرها موجات خفيفة من الشقيقة إىل صعوباهتا يف االس

متطلبات معينة بشكل أكثر اسرتخاء. وقد قامت دائام  بوضع برامج حول كيفية متكنها 

من االسرتخاء. إهنا تكاد حتسد أولئك األشخاص القادرين عىل االسرتخاء أو الذين 

يف غنى عن ذلك. ويف اجللسة الثانية عرشة حتدثت وللمرة األوىل حول هناية أسبوع 

د تم تقبل إعادة االتصال اجلنيس مع الزوج. إهنا تتحدث اآلن مع كانت مرحية جدا . وق

تشعر كيف جيعل من مشكالهتا مشكالته أيضا . و زوجها حول التشنجات أثناء املامرسة

ويف اجللسة الثانية عرشة عربت املتعاجلة عن رضاها عام تم حتقيقه حتى اآلن وأهنا 

 اجلة. سوف تقوم بمحاولة حل مشكالهتا وحدها دون املع

 تعليق:

عىل ما يبدو فقد حتقق اهلدف املحدد منذ البداية بالنسبة لبهية، حيث متكنت من  

الشعور ثانية بأهنا تسيطر عىل جسدها وسلوكها وعىل املواقف املهمة. ويبدو بالنسبة هلا 

أن وجود بعض اآلالم يف بعض األحيان أقل أمهية من القدرة عىل التأكد من تعرفها 

شارات عىل أهنا إشارات ألخطاء والقدرة عىل السيطرة عليها من خالل عىل هذه اإل
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العروض املمكنة هنا واملتمثلة بالتأثري بشكل أكثر  تكن ترصف تعدييل. وعىل ما يبدو مل

مبارشية من خالل إجراءات تدريبية عىل نحو التأثري عىل املشكالت اجلنسية من خالل 

 نسون )تم عرض هذا العرض يف اجللسة الرابعةجوو العالج اجلنيس وفق طريقة ماسرتز

 عرشة( جذابة بالنسبة لبهية ألهنا تثق بقدراهتا اجلنسية اخلاصة. 

ومن ناحية التشخيص املرافق مل تنتج وجهات نظر جديدة جوهرية بوساطة  

الطرائق العامة املستخدمة هنا )تباعد أكرب بشكل خفيف، عدا عن ذلك كام عرضنا له 

 (. 14شكل سابقا  يف ال

 (:2مثـال )

املتعاجلة فريدة: صبغ البدء اجلديد الذي اكتمل يف اجللسة العرشين جو املوقف  

العالجي بصورة ملحوظة. فقد بدأت فريدة بالتشكيك بسلوكها اخلاص بطريقة بناءة 

واكتشفت بأهنا ودون أن تالحظ ذلك حتى اآلن غالبا  ما أهانت األشخاص اآلخرين 

سبيل املثال يف السيطرة عىل االنتكاسات يف السلوك الشكاك أو املتقلب.  ألهنا تتأخر عىل

ويف اجللسة الثانية والعرشين حتدثت، بطريقة فيها االعتزاز، بأهنا متكنت من االعتذار 

من إحدى العامالت التي كانت قد خلطت بينها وبني أمها من الناحية االنفعالية 

 وأزعجتها. 

ن منظور اآلخرين خربة جديدة كلية بالنسبة هلا، وهي ترى لقد مثلت رؤية العامل م 

ما يمكن أن يقدمه هلا ذلك من ربح شخيص. يف اجللسات التالية تطرقت الكتشافات 

الحقة: عىل نحو كم هي أمها بحاجة للمساعدة؛ وبأهنا من املمكن أن يكون هلا 

ريد تغيري حياهتا وعىل متطلبات أخرى من احلياة غري التي اعتقدهتا حتى اآلن، وبأهنا ت

األخص موقعها املهني. وقد سعت أثناء ذلك للبحث عىل مهنة جديدة. ويف اجللسة 

اخلامسة والعرشين أخربت املعاجلة أهنا ستبدأ يف األيام القليلة القادمة العمل بوظيفة 

 جديدة يف مدينة قريبة.
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  ـيق:تعلـ

إىل  برسعة إىل حد ما، مالحظته والذي حدث عادة ما حيدث التوجه، املفرتض 

جماالت مهمة من احلياة خارج املعاجلة، وذلك عندما تتفتح إمكانات جديدة من 

وعندما تتم رؤية فرص حقيقة لتحسني ظروف احلياة وتتغري العالقة العالجية الترصف 

يف اجتاه نحو تقسيم تكافئي للضبط واملسؤولية. ويمكن إثبات هذا امليل األخري من 

ص املرافق: فعىل ما يبدو فقد متكنت املتعاجلة من التخيل عن املوقع خالل التشخي

 (. ويف جلسة اإلرشاف20النكويص وختفيض التوقعات الالواقعية من املعاجلة )الشكل 

الذايت متت حماولة اإلجابة عن السؤال فيام إذا كانت الفرتة النكوصية من العالج 

لطبيعة االضطراب الواضح دون شك، من الضيقة نسبيا  يمكن أن تكون كافية بالنظر 

الالزمة إلعادة التشكيل بصورة دائمة. لقد تم اختاذ قرار بأن تقوم  العمليةأجل إطالق 

العالج عىل املتعاجلة يف حالة أهنا مل تستطع يف فرتة ما بعد  ةاملعاجلة بعرض استمراري

ىل النجاح املحقق. ومن أشهر من هناية العالج( املحافظة ع 4إىل  3العالج األوىل )بني 

جهة أخرى يبدو أن املتعاجلة قد أنجزت بالفعل منطقة تالية من النمو، الذي عرب عن 

 نفسه يف قدرهتا عىل تفسري مشكالت العالقة داخل العالقة وأن تتمرد بشكل أقل. 

إهنا اآلن يف وضع مطرد يمكنها من االستمرار يف السيطرة عىل املواقف التي يمكن  

املثرية لالعتالل الزائد عن احلد. وبالنظر للخطر الذي عربت عنه املتعاجلة  أن تظهر

 يف حال  بنفسها واملتمثل يف العودة إىل مواقع نكوصية
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أرهقتها اإلحباطات واملغريات املطابقة، فإنه يظهر أن هدف العمل العالجي الالحق 

يف الوقت املتبقي للعمل املشرتك ينبغي أن يتمثل يف التدريب عىل مثل هذا النوع من 

 املخاطر. وينبغي تقبل احلد الذي وضعته املتعاجلة هنا. 

 الطور اخلامس: طور االنفصال   6-

  وصف الطور:

 قات العالجية مصممة كي تنتهي، كي حتقق غرضها يف حل مشكلة مشرتكة.العال 

ومن خالل هذا الشكل من التصميم يكون االنفتاح واحليوية مقيدان إىل حد كبري 

وحمددان مسبقا  من خالل اللوائح التقنية املبارشة لعالقة بني إنسانية. ومن املمكن أن 

 والسيطرة عليه دون أزمة. إال أنه مما يتم ذلك طاملا أمكن ضبط التورط االنفعايل

الشك فيه فإن العالج النفيس يؤثر من خالل طابعه االنفعايل بشكل غالب، أي من 

التامهي املتبادل. لقد متت منذ القديم و خالل االنفتاح االنفعايل عىل الطرف اآلخر

ات بحل مناقشة هذا التناقض يف مراجع العالج النفيس. وقد أسهمت كثري من التقني

هذا التناقض. ويمكننا هنا اإلشارة إىل حماولة فرويد يف نقل اجلزء اإلشكايل هلنا واآلن 

من خالل احليلة الفنية لتفسري النقل إىل هناك وباكرا ، وكذلك أيضا  مفاهيم روجرز 

وآخرين حول اللقاء الفريد الذين حاولوا حل التناقض إىل حد ما من خالل إنكار 

دة للعالقة من الناحية املوضوعية، من خالل إنكار اجلانب التقني لبناء العوامل املُقيّ 

 العالقة عىل سبيل املثال. 

وال من خالل النظريات  ولكن ما ال يمكن احليلولة دونه ال من خالل املفاهيم 

هو اإلحباط احلتمي يف هناية طريق مشرتك الناجم عن فقدان إنسان ما يف اللحظة التي 
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 نسان معه إىل قمة التفاهم. يصل فيها اإل

املواجهة من  ياتاسرتاتيجومن هنا فعندما يستخدم املعاجلون النفسيون كل أنواع  

أجل مواجهة هذه املسافة األخرية من الطريق فإنه أمر يمكن تفهمه. ومتتد هذه 

من اإلنكار غري املوفق للمشكلة إىل التجنب الفعال لالنفصال من  ياتسرتاتيجاال

 يم معاجلة ال هنائية. خالل تنظ

إن التصور الواضح هلذا الطور املتمثل يف حماولة عرض املشكالت الكثرية هلذا  

الطور عىل أهنا مشكالت يمكن حلها قد يتحول إىل نوع من املقاومة لوجوب عيش 

طور االنفصال تعني الكفاءة العالجية  املدى االنفعايل هلذه املجريات. ومن هنا فإنه يف

 األوىل القدرة عىل الرتك واالستعداد لتقبل املعاناة التي قد ترتبط هبذا الرتك. بالدرجة 

ومن املحتمل أن يكمن اختبار إنساين ثان بالنسبة للمعالج بعد الطور الثالث  

الذي تسود فيه جمريات حل التعلقية املتبادلة، حمتواه عدم أخذ دور فعال. ففي بداية 

ج ما زالت قائمة، أما يف هناية الطور فيكون قد أدى هذا الطور تكون احلاجة للمعال

 واجبه ومل يعد ذلك رضوريا . 

وكلام استطاع املتعالج تشكيل موقفه االجتامعي خارج املعاجلة بشكل أكثر حرية  

 واستقالال ، يزداد فقدان املعالج لوظيفته املساعدة. 

وينخفض الطابع العالجي للعالقة بمقدار ما يقرتب املتعالج من املستوى املنشود   

 عالجيا  لضبط املحيط والذات. 

وسوف يؤدي مثل هذا املجرى النموذجي واملثايل إىل إمتام االنتقال النوعي من   

صيغة عالقة عالجية إىل صيغة عالقة ال عالجية بشكل غري ملحوظ تقريبا . ويمكن 

لألشخاص املشاركني أن يتفقوا بحرية حول الطابع الالحق لعالقتهم. إال أن بعدئذ 

إمكانات االختيار تكون أقرب لالستثناء يف واقع العالقات اإلنسانية. فبغض النظر 

عن الطابع اخليايل لعالقة حرة دون أطر رابطة للموضوع بدرجة كثرية أو قليلة، فإن 
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اِعدة بصورة غالبة كفاية، علام  العالقات اخلصوصية تعد شكال  مقنَع ا  من العالقات املُس 

 أن السؤال من يساعد من مربر جدا  ويف مكانه احلقيقي. 

فإذا كان من الرضوري من الناحية النفسية أو الطبية تقديم مساعدة غري حمدودة   

ج زمنيا  بالفعل، فإن هذا جيب أن يتم تأكيده وتثبيته بوضوح. عندئذ يتم إيصال العال

إىل مستوى الطور الذي يضمن للمتعالج قدرة الوظيفة األفضل. وعىل أية حال فإنه 

 هنا ال يمكن احلديث عن طور التدريب.

ومن هذه الناحية فإننا نطالب، بتحديد هناية العالقة العالجية بشكل واضح   

التخيل املتبادلة. وتستثنى من  لعمليةوالترصف بشكل أقرب للحذر جتاه كل تأزيم 

ذلك خطوات النقل التابعة للطور الرابع، التي قد تستمر لوقت طويل ضمن ظروف 

وصفا   (6)معينة مرتافقة بتواتر اتصايل عالجي منخفض بدرجة كبرية. ويقدم جدول 

  خمترصا .

 أمـــثلة

 (:1مثال )

 تم للمرة األوىل التطرق مع هبية منذ اجللسة السابعة، أي بالضبط يف وسط العالج 

االنفصال، وذلك عندما عربت عن إحساسها بالعافية استنادا  لالهتامم اخلالص  ملشكلة

. «أين يمكن أن أجد شيئا  كهذا ثانية، بعد انتهاء العالج؟»للمعاجلة هبا، لقد تساءلت: 

ويف هناية العالج يف اجللسة الرابعة عرشة ردت عىل عرض املعاجلة باملساعدة يف حل 

إنك لن تكوين دائام  معي، عيل أن »يث مع األرسة قائلة: مشكلة عائلية من خالل احلد

. وبني هذين الترصحيني كانت هناك إشارات مبارشة قليلة «أقوم بذلك وحدي

لالنفصال. ويف اجللستني أو الثالث األخرية ساد هذا املوضوع بصورة غري مبارشة، 

تية لبهية يف حل حيث تم التطرق يف هذه اجللسات إىل مشكالت النقل واملسؤولية الذا

. وقبل أن تودعا بعضهام عربت كلتا السيدتني عن «خارج العالج»مشكالهتا الراهنة 
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تم  أهنام تأسفان بشكل ما هلذا االنفصال املنشود منذ البدء والذي ال يمكن حتاشيه. وقد

ئي االتفاق عىل جلسة أخرية بعد أربعة أشهر إلمتام املحادثة املتعلقة بكتابة التقرير النها

 ملجرى املرض. 

يف اجللسة األخرية بعد أربعة أشهر: أخربت هبية املتعاجلة عن وجود حتسن مقبول  

آلالمها التي حرضت بسببها للعالج: مل تعد تظهر نوبات الشقيقة إال بشكل نادر، ومل 

تعد آالم القلب موجودة. وهناك تقدم يف املجال اجلنيس. باإلضافة إىل ذلك تستطيع 

كل أفضل وتشعر بأهنا مل تعد معتمدة عىل اآلخرين، وأهنا أكثر تساحما  وأقل اإلصغاء بش

 تشنجا  يف تعاملها مع موظفيها، حيث عرض عليها أن تكون رئيسة قسم. 

 

 ( الطور اخلامس: طور التمرين6جدول )

  القدرة عىل ضبط األعـراض بشـكل مقبـول  «لوظيفة الشخص»املستوى املنشود

 دون مساعدة عالجية

 :أمثلة توضيحية مستوى الدافع /مستوى عالقة العمل 

 .بداية الطور تطابق هناية الطور الرابع  

 يف هناية الطور 

أشعر بالتحسن من خالل العالج وأريد أن 

أسعى إىل استمرار التعديالت أيضا  ضـمن 

الظروف الصعبة وإرهاقات احلياة اليوميـة 

 ودون االعتامد عىل العالج. 

نفيس بعافية من خالل العالج  أشعر  -

 وأريد أن أسعى باستمرار للتعديل.

ــتمرارية   - ــاظ باس ــرف أن االحتف أع

التعـــديالت احلاصـــلة ســـيكلفني 

 جهدا . 

أرى بوضــــوح العالقــــة بــــني   -

ــه /اآلالم ــذي أملك االضــطراب ال
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وأستطيع التأثري عىل ذلك وأريـد أن 

 أمتكن دائام  من ذلك. 

  للتفاعل العالجي: توزيع اتساقي واسع لضـبط التنظـيم يف وجـود البنية الشكلية

الباحث عن النصيحة؛ تويل واسـع لوظيفـة -اختالفات نوعية طبقا  لنموذج اخلبري

 الضبط من خالل املتعالج.

 .موضوع العالج: مثل الطور الرابع، مشكالت االنفصال اخلاصة 

  العالجية: متكني االعتامد عىل الـذات عـىل املسـتوى املنشـود  يةسرتاتيجاالوظيفة

 لضبط الواقع.

 

 تعـليق:

يصعب فصل طور االنفصال عن بقية األطوار األخرى. إهنا تغطي كل األطوار  

األخرى إىل حد ما. ويف هذا الطور فإنه مما الشك فيه أن املواجهة الذاتية الباكرة مع 

تفيد يف صد احلاجات النكوصية امللحة ويف حتديد رغبات النهاية القريبة للمعاجلة 

رة املطلقة ؤالتعلق. إال أن هذا احلادث مل يقف يف وجه برنامج العالج وخصوصا  الب

ملوضوع العالقة، أي أن العمق املحقق للنكوص يبدو كافيا  بالنسبة هلذا العالج، بحيث 

يمكن اعتبار التطرق املبكر لالنفصال مع ِقرص  زمن العالج عىل أنه أقرب للرضوري. 

وحيتمل أن يكون التطرق ملشاعر الفقدان عند الوداع كافيا  يف هذه احلالة، األمر الذي 

جلسات الله منع نشاط رصاع االنفصال )من خالل حتديد رضورة إضافة تم من خ

 الحقة عىل سبيل املثال(. 

 (: 2مثــال )

لعبت عند فريدة حقيقة التحديد املسبق لفرتة العالج بني العرشين إىل الثالثني  
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قة ساعة دورا  مهام  منذ البدء يف اجللسات. وقد تم تربير االمتناع عن اعتبار العالقة عال

 ذات أمهية استنادا  إىل أهنا ستنتهي، وطاملا هي كذلك فهي ليست عالقة مهمة. 

وقد أسهم بشكل خاص وضع التحديد يف الطور الثاين والثالث يف طرح السؤال  

. ويف اجللسات الثالثة األخرية احتل «ماذا سأفعل دونك بعد العالج؟»بشكل متكرر: 

تطرق لإلمكانات اجليدة املكتسبة يف ضبط هذا املوضوع مكان الصدارة. لقد تم ال

الذات واملوقف دون مساعدة املعاجلة. ومن خالل أمثلة واقعية من احلياة اليومية 

للمتعاجلة من جهة، وتم احلديث من جهة أخرى أكثر من مرة حول أن الرابطة القائمة 

عن العالقة أكثر ال يمكن حلها دون أمل. إال أنه بدا أنه كان يصعب عىل املعاجلة التخيل 

من املتعاجلة، التي عىل الرغم من أسفها عىل الوقت املايض إال أهنا كانت متفائلة بحق 

 فيام يتعلق باملهامت التي تنتظرها. 

يف اجللسة البعدية التي متت ألسباب خمتلفة بعد ستة أشهر، ذكرت املتعاجلة ما  

أهنا قد استغرقت وقتا  عصيبا  يف  ييل: إهنا غري نادمة عىل تغيري وظيفتها عىل الرغم من

التأقلم إال أهنا قد اكتشفت أهنا متلك متطلبات مهنية وتشاركية عالية، وأهنا مستعدة 

كذلك للقيام بأي يشء يف سبيل ذلك. وأصبحت عالقتها طيبة بأمها. لقد تقبلت البعد 

رق ذلك العاطفي عن األم ملدى بعيد. إال أهنا ما زالت شكاكة كالسابق وسوف يستغ

وقتا  قبل أن تقدم عىل عالقة. وتستنتج يف بعض األحيان أهنا ربام تضيع الفرص. ومل 

تعد تريد العرض الذي قدمته هلا املعاجلة حول إجراء معاجلة ثانية. لقد تعلمت يف 

العالج حتليل املواقف املشكلة والتأثري عىل سلوكها خصوصا  عىل جمرى املواقف املسببة 

 لالعتالل. 

 ليق:تعـ

حيتوي طور االنفصال عند فريدة عىل عنارصه النموذجية: توجه متزايد نحو  

اخلارج، اجتياز مواقف خمتلفة من املتطلبات من وجهة نظر النقل لإلمكانات املكتسبة 

حديثا  يف احلياة اليومية ومواجهة أمل االنفصال وعىل املشكالت االنفعالية املرتبطة به. 



  العالج عمليةممارسة  

 

  118 |صفحة 

 

ة املتعاجلة من صعوبات كبرية ظاهريا  أو فعال  نامجة عن االنفصال وال تعد إمكانية معانا

مشكلة.  اأمرا  غري مألوف، إال أنه يف كل حال ينبغي التطرق هلذه الصعوبات باعتباره

تكون الضامنة ملعاجلة مثل هذه  «للنقل املعاكس»وهكذا فإنه عند وجود ضبط مناسب 

بعني االعتبار خطر  ة كل معاجلة األخذاملشكالت موجودة بالفعل. وينبغي عند هناي

تنشيط رصاعات االنفصال، املرتبطة عىل األغلب بانتكاسات ومناورات أخرى ألخذ 

  موقع نكويص، ومواجهته بالعمل املستمر يف خطوات املواجهة التي ينبغي إنجازها.
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 مسرد املصطلحات

 

  supportive strategyالداعمة  ياتسرتاتيجاال  1-

املؤازرة. يقصد باملفهوم يف اللغة العالجية النفسية مساندة املتعالج  ياتاسرتاتيج  

من خالل عروض عالقة خاصة، تقوي املشاعر بالدعم االجتامعي بالشكل الذي تم 

 . 6.2وصفه يف الفصل الرابع الفقرة 

ويستخدم مصطلح داعم بشكل أعم وأقل نوعية من مصطلح تكاميل. ويتم  

التكاملية عىل نشاطات املعالج املوجهة لتعويض عجز  اتيسرتاتيجاالإطالق تسمية 

 الداعمة. ياتسرتاتيجاالحمدد يف تنظيم العالقة، حيث يمكن مجعها حتت مفهوم 

  Placeboبالسيبو  2-

. وتطلق هذه التسمية عىل كل إجراء عالجي أو الدواء اخلادع أو العالج الومهي  

ية ما دون أن تكون هلذا اإلجراء أية يتم وصفه بسبب وجود عرض ما أو متالزمة مرض

فاعلية تذكر أو أية فائدة فيام يتعلق هبدف العالج. وقد ظهر مفهوم البالسيبو يف القرن 

الثامن عرش يف اللغة االصطالحية الطبية كتسمية لالستخدامات الطبية التي تبدو فيها 

كام تم ذكر البالسيبو يف  التأثريات النفسية أهم من التأثريات الفيزيائية أو الكيميائية.

العصور القديمة كتأثري مرافق للعالج الدوائي. ويشري كفيكلبريغ أن متغريات املعالج 

ومتغريات املوقف ال تؤثر ببساطة عىل املتعالج املعرض بصورة سلبية هلذا اإلجراء، 

السيبو نتاج وإنام يعد املتعالج مشاركا  بشكل بناء يف نشوء تأثري البالسيبو/ بل أن أثر الب
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للمتعالج نفسه حيث تلعب خربته السابقة وتوقعاته املحددة ثقافيا  وإمكاناته يف 

 املواجهة دورا  حاسام  )أنظر كذلك التأثريات النوعية وغري النوعية(. 

  specific and non-specificالتأثريات النوعية وغري النوعية   3-

 الذي يكون قابال  للتحقيق عمليا  عىل ذلك التأثري Specificتطلق تسمية نوعي  

من خالل إجراءات عالجية نفسية حمددة وهادفة. ويمكن تفسري هذا األثر من الناحية 

العالجية بناء عىل هذه اإلجراءات بالتحديد. وتطلق تسمية غري نوعي عىل التأثريات 

تأثري  التي يمكن عزوها إىل تأثري كل اإلجراءات النفسية العالجية مع بعضها وإىل

العالقات االجتامعية عىل احلالة الصحية. وما زال حتديد التأثريات اخلاصة بالطرائق يف 

 العالج النفيس مسألة مفتوحة. 

)أي االختبارات  «احلقيقية»ومن الواضح أن اختبار الطرائق العالجية النفسية  

سيبو( علمية إلحداث نفس التأثريات التي حيدثها البال ياتاسرتاتيجالتي تصمم 

( ال يوازي بأي صورة من الصور اختبار «شبه العالج»مقابل البالسيبو )مقابل ما يسمى 

معاجلة فاعلة من الناحية النوعية. فهنا تتم مقارنة نمطني خمتلفني من إثارة احلوادث 

 النوعية مع بعضها. 

ويمكننا أن نتوقع أن اإلجراء املستخدم بصورة هادفة والقائم عىل أسس علمية ال  

بد له وأن يكون يف كل األحوال متفوقا  عىل العالج شبه النفيس، إال أنه علينا أال نقلل 

من أمهية الظروف الشافية غري النوعية بالنسبة للحالة الفردية. فنتائج البحوث التي 

 من القرن العرشين حول مشكلة العوامل غري النوعية تشري إىل أجريت يف الربع األخري

أن احلوادث التي تشرتك فيها كل املواقف النفسية )عىل نحو تقديم عروض املساعدة 

وتقديم تصور حول املرض بطريقة ما باالرتباط مع تصور حول مواجهة هذا االضطراب 

نجاح اإلجراءات العالجية وتقبل هذا العرض من قبل املتعالج( هلا دور كبري يف 

النفسية ومسؤولة يف جزء كبري عن تلك التأثريات التي تعزوها االجتاهات املختلفة 

 إلجراءاهتا النوعية.
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 Interactionتفاعل   4-

يطلق مصطلح التفاعل عىل كل ما حيدث بني األفراد يف الفعل ورد الفعل. ومن  

م يتضمن التواصل. إن التفاعل يتم من ثم فإن التفاعل يستخدم هبذا املعنى كمفهوم عا

خالل التواصل. ويركز املذهب التفاعيل عىل ذلك الذي حيدث بني األفراد، أي أنه 

التي تنظر للفرد بشكل منعزل عن سياق عالقاته  ينظر للفرد بصورة معاكسة للرؤية

مح االجتامعية. إن حتديد طريقة ونوع املجرى الزمني والطابع املضموين للتفاعل يس

 بالقيام باستنتاجات حول بنية املنظومات االجتامعية. 

 ويتم اكتساب بنى املنظومات االجتامعية من خالل املجرى املتكرر واملنسق للتفاعل 

 والتواصل )أنظر التواصل(.

وتعد املنظومات االجتامعية يف السياق األسايس هنا منظومات ترصف مشبعة  

خالل الترصفات وليس من خالل األشياء فإهنا عبارة  باملعنى. وبام أن بنيتها تتكون من

 عن هيئة دينامية ال يمكن متييزها إال عندما تعمل، أي عندما حتدث التفاعالت. 

 Interpretation /Explanation الشرح، التأويل /التفسري  5-

عن إبالغ استنتاج ما ، أو إيضاح ظواهر وأنامط سلوك وأعراض وأشياء  عبارة 

مالحظتها يف سياق مريض أو يف سياق املنشأ املريض، أو التفاهم حول  أخرى متت

 قضية متعلقة باملنشأ املريض.

  Complementaryتكامل   6-

  Complementally Strategyالتكاملية  يةسرتاتيجاال

التكاملية عبارة عن النشاطات العالجية املوجهة بصورة نوعية  ياتسرتاتيجاال 

إىل تعويض نقص يف تنظيم العالقة، أي أهنا عبارة عن متغرية خاصة من متغريات 

 الداعمة(. ياتسرتاتيجاالالدعم االجتامعي )أنظر 
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 التقنيات  7-

املرحيل التقنيات يف هذا اإلطار عبارة عن التعليامت التي تنظم سلوك املعالج  

 يف الوقت نفسه.  يةسرتاتيجاالالقائم عىل املوقف وباالستناد إىل األهداف 

 ياتسرتاتيجاال  8-

من وجهة نظر علم النفس العام عبارة عن قواعد التحكيم التي تنجز  ياتسرتاتيجاال 

تكون مطابقة لتعليامت معينة  يةاسرتاتيجأو تصحح من خالهلا الفرضيات. إن كل 

نظام »عالجية ما بوصفها  يةاسرتاتيجوك يف النقاط األساسية. وتسري بالنسبة للسل

وفق معايري تتطابق مع نقاط عليا حاسمة، أي تتطابق مع معايري  «موجه مستمر موقفيا  

 أساسية.  عملية

 التواصل  9-

 تطلق تسمية التواصل عىل تبادل املعلومات احلاصلة يف التفاعل. ويمكن وصف )أ(  

 التواصل طبقا  لبعض القواعد )فالتسالفيك(:

  يتواصل: فكل سلوك ممكن من الناحية اإلنسانية  «أال»ال يمكن للمر

يمتلك طابعا  إبالغيا . وكل إنسان مهام كان شكل سلوكه جتاه اآلخرين 

 يدخل معهم يف عالقة، أي أنه يتواصل.

  هبذا أن كل يتضمن التواصل مظهر مضموين ومظهر عالئقي: ويقصد

إىل جانب حمتوى املعلومات، إشارات حول كيفية إدراك  تواصل حيتوي،

 هذه املعلومات من قبل اآلخر.

  يتم إيصال التواصل رقميا  وقياسيا : حيتوي التواصل الرقمي عىل املعطيات

. أما التواصل القيايس فيقدم معلومات «الكل أو اليشء»والوقائع وفق مبدأ 

ي جيب أن تفهم وفقها املعطيات والوقائع. وطبقا  لذلك حول الكيفية الت
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ترتاجع التواصالت الرقمية إىل خلفية التواصالت القياسية يف كل مكان 

 حتتل فيه العالقات املوضوع الرئييس.

  التواصل ُيرَقم: ال يتألف التواصل من بالغات مصفوفة إىل جانب بعضها

 ظم من خالل من خالل املشاركنيالبعض بصورة متصلة دون انقطاع. إنه ُين

َقم. فكل مشرتك بالتواصل يقيم  بالتفاعل وفق قواعد حمددة، أي أنه ُير 

تفاعله عىل أساس بنية حمددة. ويقيم املتشاركني بالتواصل هذه البنى وفق 

 أدوار املشاركني، حيث تتضح هنا نسبية األدوار.

 لتواصل املتساوق عىل جيري التواصل إما متكامال  أو متساوقا : يقوم ا

أساس التساوي بني املشاركني بالتواصل. أما التواصل التكاميل فيقوم عىل 

 االختالف بني املتشاركني يف التواصل.

 Therapeutically Communicationالتواصل العالجي )ب(  

يتصف التواصل العالجي باعتباره حالة خاصة من أشكال التعاون اإلنساين يام  

 ييل:

 إطار املتطلبات: رضورة البناء املشرتك لعالقة مساعدة ملزمة؛ 

  املوضوع: يدور حول أشكال التواصل اخلاصة باالضطراب املالحظة يف

 التفاعل؛

  حتديد اهلدف: تذليل املعوقات التواصلية )حتسني التعامل مع الذات ومع

 املحيط(؛

  :تقنيات التواصل تشكيل املوقف و ياتاسرتاتيجأشكال قيادة التفاعل

 والتأثري.
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  Meta communication ( العايل)التواصل  ما وراء التواصل)ج(  

التواصالت التي  عربالتواصل اجلاري اآلن )أو  عربوهو عبارة عن تواصل  

 . ( )راجع التواصل اجلزء األول للمرتجم، حتت الطبع(جرت مسبقا  

 Collusionالتواطؤ   10-

 ووصفه فيليل بالتصور التايل: صاغ هذا املفهوم النغ 

 يعني التواطؤ لعبة غري معرتف هبا )غالبا  ال شعورية( لرشيكني أو أكثر عىل أساس 

 رصاع أسايس من نفس النوع، غري حملول.

 )يتم نقل الرصاع يف أدوار خمتلفة )املتغريات امُلست ْقطِبة للتشاهبات 

  ذاتية عند أحدمها من النمط ُيسهل االرتباط بني الرشيكني حماوالت شفاء

 النامئي، وعند اآلخر حماوالت شفاء ذاتية نكوصية.

  .يسبب السلوك الدفاعي التصاعدي أو النكويص تشابكا  وجذبا  للرشيك

كالمها يعتقد أنه آمن يف صد خماوفه العميقة من خالل الرشيك، ومن ثم 

 الوصول إىل شكل من إشباع للحاجات غري حمقق حتى اآلن.

  تفشل حماوالت الشفاء التواطؤية الذاتية عند ظهور األجزاء امُلِصَدرة نحو

 الرشيك يف الذات اخلاصة ثانية.

وككل منظومة ذات إرجاع إجيايب تكون هذه املنظومة جمربة باستمرار وبصورة  

رسيعة عىل اختاذ مواقع أكثر تطرفا . إن نقل الدوافع اخلاصة املكبوتة، التي يعيشها 

الشخص يف البداية عىل أهنا مشبعة، يصبح مع الوقت حمرما  بصورة مطلقة ومقيدا  

 ومثبتا  للشخصية. 
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 defense  الدفاع  11-

جمموع احلوادث النفسية )الالشعورية( التي حتمي الفرد من األخطار التي هتدده  

. هلذا فإن وسائل الدفاع األولية تكون يف خدمة األنا هنتيجة استثارات دوافعه وانفعاالت

 )وفق فرويد الكبت والنكوص والتكوين العكيس والعزل واإلنكار واإلسقاط

ويف االستخدام العيادي الدارج يستخدم مفهومي الخ(. …االجتياف والتصعيدو

الدفاع واملقاومة باملعنى نفسه. واحلوادث الدفاعية ال يمكن مالحظتها بل تستنتج من 

الظواهر املالحظة للمقاومة. ويعني الدفاع احلادث البني نفيس املريض املنشأ، الذي 

ترتبط باستمرار بالعالقات يمكن فهمه عىل أنه صدى املقاومة التي تظهر عياديا ، والتي 

االجتامعية امللموسة وبتنظيمها. وعليه فإنه من األفضل لو تم يف املامرسة العيادية 

احلديث مثال  عن مقاومة الكبت بدال  من الكبت، وذلك عندما ال يسمح خداع الذات 

للمريض أن يعيش املحتويات املخجلة أو املؤملة بشكل شعوري  الخ…والتشويه 

 املهرب يف األعراض العصابية. )انظر املقاومة( ويبحث عن

  work allianceرابطة العمل   12-

يرى غرينسون أن رابطة العمل عبارة عن العالقة العقلية غري العصابية إىل حد ما  

بني املتعالج واملحلل النفيس التي متكن املحلل من العمل يف املوقف التحلييل بشكل 

إلقامة رابطة عمل من قبل املتعالج استقرار وظائف األنا هادف. ومن الرشوط الالزمة 

لديه وقدرات األنا عىل إقامة عالقة ال جنسية وعارية من العدوانية مع املحلل. ومن ثم 

دون تعديالت كبرية وانحرافات كبرية …سليم نسبيا   عصايب» فإنه ال يمكن إال عالج

هذا الكتاب مفهوم عالقة العمل . وقد استخدمنا يف «من الناحية التحليلية النفسية

مكان مفهوم رابطة العمل، حيث أن مفهوم عالقة العمل أو عالقة التعاون يطرح 

 متطلبات أقل شدة عىل قدرات املتعالج. 
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 Process عملية  13-

 عمليةفإن العالج النفيس عبارة عن  العمليةإذا نظرنا للعالج النفيس من مظهر  

العالقات البني شخصية. ويرى ولوجية مركبة داخل بيو تعديل اجتامعية ونفسية

عبارة عن منظومات من الفرضيات  العمليةنظريات الن بأ Reineckerكر راين

والقوانني التي يمكن أن تفرس أو تتنبأ بسلوك املعاجلني واملتعاجلني وتفاعلهام يف إطار 

  نظري حمدد. 

  Process Model العمليةمنوذج   14-

 .العملأنظر نموذج  

  anal-sadisticسادي - شرجي   15-

الطور الثاين من طور النمو النفيس اجلنيس بني السنة الثانية والرابعة، وهذا الطور  

بتدريب الطفل عىل، يقوم عىل معارضة و الرشجي السادي املتعلق بوظائف اإلخراج

 ل. التخيل أو الوقوف يف وجه التنازل عن السلطة الذاتية لصالح سلطة األه

 Psychotherapyعالج نفسي   16-

 Expressive Psychotherapyعالج نفيس تعبريي )أ(     

 .to expressعبارة عن التقنيات التي متكن من فهم ما يعرب عنه املتعالج   

 dynamical Psychotherapyعالج نفيس ديناميكي )ب(  

 ييل: تتألف العنارص األساسية للمعاجلة النفسية الدينامية مما  

تشري املشكالت واألعراض عند املتعالج إىل الرصاعات بني األجزاء    1-

 الشعورية والالشعورية للشخصية؛

نشأت هذه الرصاعات يف التعامل مع األشخاص املرجعيني املهمني    2-
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الخ( يف الطفولة الباكرة ويعاد جتديدها وإنتاجها يف …)أألم، األب

وهنا يعيق القلق الوصول إىل حلول أفضل العالقات الراهنة للمتعالج. 

الج إىل إقامة عالقة من احللول التي تقود لألعراض؛ ومن هنا هيدف املع

يف الوقت و يسمح فيها هلذا التكرار عىل األقل من ناحية االجتاه بالتعبري

نفسه تعديل هذه العالقة عىل شكل إجياد حل أفضل للرصاع. ومن أجل 

ستعداد لقبول الدور التكاميل يعد أساسيا ، أي حتقيق هذه املهمة فإن اال

 الدور املعزول ال شعوريا  للمعالج من قبل املتعالج )أنظر النقل املعاكس(.

 حيتوي كل عالج نفيس دينامي عىل تصور العالقة املساعدة كعنرص أساس.   3-

ويشمل هذا التصور عىل خربات املتعالج بأن املعالج داعم ومساند، 

ىل خربة استطاعته يف العمل بشكل فاعل داخل عالقة التعاون باإلضافة إ

يف حل مشكالته. وختتلف هذه العالقة عن تصورات العمل يف التحليل 

 النفيس )أنظر رابطة العمل(، ألنه هنا ال يتم التمييز بني عالقة النقل وعالقة

 العمل.

  Regulation of  therapist competencyكفاءة املعاجل يف التنظيم   17-

كفاءة املعالج يف التمكني من عالقة عالجية حتى عند وجود عجز كبري يف قدرة   

املتعالج عىل تنظيم التقارب والتباعد، السلطة وعدم السلطة، النشاط والسلبية يف 

  العالقة من خالل تقبل الدور التكاميل املطابق )أنظر مبدأ التكامل(.

  Abstinenceالتقشف   18-

 : أو االمتناع التقشف مبدأ)أ(  

بالنسبة  Deontologyعبارة عن التعليامت السارية يف كل علوم األخالق  

 للطبيب واملعالج النفيس بعدم جعل املتعالج موضوعا  لطموحاته يف االستعراض

والسلطة والثروة أو موضوعا  حلاجاته اجلنسية؛ وقد وسع فرويد هذا املبدأ إىل 
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صال الشخيص باملتعالج خارج املوقف العالجي منع أي شكل من أشكال االت

من ناحية، ومن ناحية أخرى كتقييد إلشباع حاجات املتعالج )أنظر قواعد 

 التقشف(.

 قواعد التقشف: )ب( 

عبارة عن قواعد العالج يف التحليل النفيس واملتمثلة بعدم إشباع احلاجات  

وتفسريها. ويعّرف كل  والرغبات التي تظهر يف املوقف العالجي، وإنام حتليلها

بونتاليس قواعد التقشف بأهنا املبدأ األسايس للقيام بالعالج و من البالنيش

ويف سياق  «بحيث جيد املتعالج أقل قدر ممكن من اإلشباع البديل ألعراضه»

نفيس االثنني ويف سياق تطبيق التقدم النظري لنظرية عالقة املوضوع إىل علم 

املضطربني باضطرابات باكرة  لنفيس عىل األشخاصالعالج النفيس بالتحليل ا

)اضطرابات الشخصية احلدية عىل سبيل املثال(، فقد تبدلت قاعدة التقشف 

كذلك. ومن خالل إمكانية تعريف العالقة العالجية كسريورة تأثري متبادلة 

 يتضح الطابع النسبي للحيادية العالجية )أنظر النقل والنقل املعاكس(.

 theoryنظرية   19-

  عالقة النظرية بالتطبيق: )أ(

يشكو باحثوا العالج النفيس واملامرسني من عدم التجانس املوجود بني   

املستوى العايل نسبيا  للبحث التجريبي الذي ينتج جمموعة كبرية من النتائج 

املتفرقة والعالقات ويقدمها إىل امليدان العميل، وبني منظومات التفكري املثمرة 

شف البنى العميقة الكامنة خلف البنى السطحية للنتائج املتفرقة. ويف التي تك

جماال التوتر بسبب التباعد بني رضورات الترصف ونوعية التصورات املوجهة 

 ُلنْدونللترصف فإن النظرية تظل متخلفة يف العادة. ويعتقد أن فرضيات 

 «هو املعيار املربرمستقلة عن املعاجلة التي جتعل من معيار التأثري »حول تقنية 
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األوسع تأثريا. وضمن مثل هذا النوع من وجهات النظر املثالية التي من  هي

للذرائعية األمريكية يتم استبدال مسائل السهل التعرف عليها بأهنا نتيجة 

العمل من خالل العلم بكل بساطة  رشعية وحيثيات العلم ومسائل توجيه

ل مسألة الطابع امُلِوّجه للعمل الذي بمسائل الفائدة الوخيمة العواقب. وحتت

وكذلك بالنسبة  -بالنسبة للمامرسة متلكه النظريات والتصورات املفاهيمية

املعالج  ياتاسرتاتيجفيف العالج النفيس مركز الصدارة.  -لألبحاث التطبيقية

أسلوبه يف احلديث  ياتاسرتاتيجويف اإلصغاء يف ف املوقف العالجي 

وطرائقه مشتقة باألصل من عدد من نامذج العمل البحث  ياتاسرتاتيجو

إىل نامذج  «بالنموذج حول الذات»مرورا   «املعرفة العامة حول العامل»بدءا  من 

 النمو والتأثري.

 

 )ب( نظرية العالج

 النظريات العامة: نظرية املعرفة، األخالق، نظريات حول العالقة بني اإلنسان   1-

 واملجتمع.

 -الشخصية: نامذج املرض والصحة، تصورات العالقة املتبادلة البيونظرية    2-

 اجتامعية.

 .نظرية التقنية: قواعد الترصف أو قواعد العمل   3-

 تصورات حول جمال الترصف العالجي: )متغريات املعالج، متغريات املتعالج،   4-

 متغريات املوقف أو رشوط التأثري العالجية(.

كن بشكل مرض من اختبار نظريات املدارس املختلفة يف مل يتم حتى اآلن التم 

العالج )التي هي يف الغالب نظريات غري مكتملة أو غري حمددة( بصورة جتريبية 

جعل العالقة واضحة بني النظرية والتطبيق. ويامثل  نومن ثم مل يتم التمكن م
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ات العالجية القائمة خلف التأثري للعملية هذا الوضع التفسري غري املريض علميا  

النفسية يف االجتاهات املختلفة. وعىل الرغم من ذلك فقد جتمع تصعب اإلحاطة 

إمبرييقيا  يف املدارس وبينها. و به من العالقات واملعارف اخلرباتية املبحوثة جتريبا  

ويمكن الستغالل هذا الكم أن داخل إطار عالجي نظري أن يقود إىل طريقة 

 وادث النفسية. عمل وممارسة بحثية حول احل

 نظرية العالج: )ج(  

متارس مستويات نظرية العالج وظيفة الوسيط بشكل مبارش عىل احلدود بني 

النظرية والتطبيق. ويتمثل دورها املزدوج الناتج عن ذلك يف تفسري جمال 

العمل العالجي املبارش بشكل جتريدي وإثباته من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

والتقنيات العالجية جيربها عىل تشكيل  ياتسرتاتيجاالحتقيق نامذج جمردة يف 

شبكة عالقات متشعبة جدا  مع كل جماالت التطبيق والنظرية ويقود إىل 

 جمموعة منظومات جزئية متغايرة مرتبطة مع بعضها يف عالقات هرمية مرنة.

 Transmissionالنقل   20-

رغبات واملشاعر جتاه إسقاط ينشأ أثناء العالج للميول الطفلية الباكرة وال 

وعندئذ يبني املتعالج  األشخاص األساسيني أو املرجعيني يف ذلك الوقت عىل املعالج.

 عالقته باملتعالج بناء عىل هذه اإلسقاطات. 

فقط، أي القائم عىل  «البني نفيس»ويف نطاق االبتعاد عن مفهوم النقل املوجه عىل  

يف العالج النفيس التحلييل بالطابع التفاعيل نموذج البني نفيس، يزداد االهتامم اليوم 

ما الذي تظهره »للحادث. فالسؤال ما الذي يدور اآلن؟ حيتل أولوية عىل السؤال: 

. ومن الناحية النظرية ويطابق االجتاه الذي وصفه كل من «مواد املتعالج حول ماضيه

لم نفس االثنني، تومي وكيشله لنظرية عالقة املوضوع )البني نفسية( التقليدية إىل ع

ويف إطار هذا املذهب حتتل مسامهة املعالج بالنسبة للنقل  يطابق هذا االجتاه األسايس.
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 أمهية أكرب من حيث اجلوهر. 

 Opposite Transmissionالنقل املعاكس   21-

وضعه فرويد لتحوالت عميقة: فقد فهم  نتعرض مفهوم النقل املعاكس منذ أ 

عىل أنه ردة فعل املتعالج العصابية الضارة عالجيا  الواضحة  النقل املعاكس يف البداية

عىل عروض العالقة املقدمة له )عىل املعالج أن يضمن املوضوعية  بدرجات خمتلفة

العالجية كمرآة باردة موضوعية ذات تأثريات ذاتية شخصية(. ويف  للعملية العلمية 

الخ( …، فينيكوت، وآخرينالثالثينيات واألربعينيات من القرن العرشين )بالينت

احتل النقل املعاكس عىل أمهيته كأداة تشخيصية مساعدة: يمكن استخدام النقل 

املعاكس الذي يعني كل مشاعر املتعالج جتاه معاجله والتي ينظر إليها عىل أهنا تطلق 

 قدرات املتعالج، كوسيلة لفهم مشكلة املتعالج. 

الطابع التفاعيل للعالقة العالجية التي  وهناك رؤية حديثة للنقل املعاكس تقّدر 

يسهم فيها كال املتفاعلني بعروض انفعالية عاطفية. وقد اقرتح تومي وكيشله نموذجا 

هيتم »ينظر فيه للتحديد املتبادل لألدوار التكاملية كمبدأ أسايس للتكامل االجتامعي: 

 شعوريا ، ويتفاهم مع املحلل بطريقة تأملية باألدوار املعزوة إليه أو املقحم فيها ال

ل د  فإذا ما قام بالتملص من »…«املعالج حول ذلك ويمكنه من الوصول إىل إخراج ُمع 

 . «التكاملية فإنه سوف يصّعب البدء من جديد

إذا  يبدو أن السؤال حول مصدر مشاعر النقل املعاكس املسؤول عنها املعالج دائام   

ال يتمتع بأمهية مركزية بل املهارة املكتسبة من هالل التأهيل عىل إطالق ديناميكية 

حتديد األدوار املتبادل مع نظرة للرضورات العالجية وجعلها موضوعا  للنقاش )أنظر 

 النقل واملقاومة(. 

 Regressionالنكوص   22-

عبارة عن ظواهر تصف إعادة تنشيط أنامط سلوكية قديمة ملواجهة مواقف غري  
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معتادة ولصد متطلبات موقفية أو للتعويض عن مهارات النمو التطوري الالحقة. 

وهناك كمية كبرية من النتائج حول الظواهر النكوصية عند احليوان واإلنسان. ويمكن 

 ف اإلرهاق والتنويم. إنتاج النكوص يف مواق

ويف التنويم العميق يمكن إثارة النكوص إىل سن الرضاعة، حتى أنه يمكن إثارة  

منعكسات املولود احلديث، حركات العني غري املتناسقة، ووضعية األصابع املروحية 

. وغالبا  ما يتم استخدام املفهوم عياديا  من منظور الخ…مع منعكس بابنسكي

عالقة مشبعة بشكل مبارش. ونظرا  ملشاعر األمل والتوتر ينحرف الفرد  العودة إىل شكل

، حيث أهنا ال (إىل شكل عالقة يبحث فيها لنفسه عن الراحة )النكوص يف خدمة األنا

حتثه بصفته شخص ناشط بفاعلية وإنام تسمح له باإلشباع املبارش للحاجات إىل 

 م. اإلمداد والرعاية السلبية والتعلقية واالستسال

ويسبب النكوص الرصاعات الدائمة وفقدان االستقرار واإلرهاق من خالل  

األمراض أو التبدل املفاجئ للمتطلبات )كاجلو الراعي واملغذي للمشفى أو كموضوع 

 يف الفصل الرابع(.  3.3.3تم ائتامن الطبيب عليه سابقا ( )أنظر أيضا  الفقرة 

 Therapeutically Base variables متغريات األساس العالجية   23-

هي املواقف أو االجتاهات األساسية الثالثة التي املتغريات ألعالجية  األساسية  

 للمعاجلني من أجل حتقيق عالج بناءة واملتمثلة يف: الرضورية والكافية صاغها روجرز،

 .التقدير اإلجيايب والدفء االنفعايل 

 الذات دون واجهة خارجية، انطباق القول عىل  األصالة أو االنسجام )التطابق مع

 .الفعل(

                                                 

ود ترضرات يف منعكس بابنسكي: يعد أهم منعكس خارجي بالنسبة للفحص العصبي من أجل اكتشاف وج (1)

اجلسم اهلرمي: ارختاء االلتواء الظهري إلصبع القدم الكربى عند مس حميط باطن القدم اجلانبي بوساطة أداة 

   ( عصبي بولوين األصل، عاش يف باريس. 1832-1154حادة. وجوزيف ف. فيليكس بابنسكي )
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  ،التعاطف أو السلوك التعاطفي )التقمص العاطفي، االهتامم اخلايل من التقييم

 تقنية التأثري: التعبري عن حمتويات اخلربة االنفعايل(.

وإذا ما تم فهمها عىل أهنا متغريات سلوك فهي عبارة عن ثالثة مظاهر مرتبطة  

بدرجة كبرية ملوقف املقابلة. واملعاجلون النفسيون املتمركزون حول املتعالج ببعضها 

بمتغريات »هلذا املوقف نسبيا  ويسمحون  «الكايف»احلديثون جيعلون من هذا الطابع 

التغيري من خالل الفهم، سامر مجيل  -)راجع العالج النفيس باملحادثة «تأثري أخرى

 (.2331رضوان، دار املسرية عامن، 

    Resistanceاملقاومة    24-

املقاومة أي يشء يعيق مواصلة العمل )فرويد األعامل الكاملة(. وهدف املقومة  

احلفاظ عىل التوازن النفيس املستقر املحقق من خالل األعراض العصابية. ومن هنا فإن 

حتليل املقاومة يعد إىل جانب حتليل النقل جوهر العالج التحلييل النفيس. ويمكن 

يف الفصل الرابع( حسب طابع الدفاع الكامن  3.2ة تصنيف ظواهر خمتلفة )أنظر الفقر

خلف ذلك )مقاومة الكبت(، أو وفق ما يتم جتنبه يف العالقة العالجية. )مقاومة النقل 

 أو حسب ما جيب ضامنه )مقاومة التامهي(. ويف سياق املشكالت مقاومة ضد النقل( وأ

قاومة املالحظة املنظم للعالقة العالجية الطرائقية املناقشة هنا يبدو أن طابع تعبريات امل

هو الفاصل. ومن ثم يمكن فهم املقاومة بمعنى مبدأ التكامل باعتبارها تقبل مثل هذا 

املوقع يف العالقة العالجية التي تضمن األمن يف هذه العالقة من جهة، ومن جهة 

وف )أي أخرى تعطي املعالج دورا  تكامليا  مطابقا  يؤدي تقبله إىل شكل العالقة املأل

 استبعاد مطلب واقعي خيشى منه من العالقة. 

 Ambivalenceميول متناقضة )ميول مزدوجة(:    25-

 الوجود املتزامن ملشاعر أو رغبات أو تصورات أو دوافع أو مقاصد ذات اجتاهات 

أمهية كبرية يف نشوء  متعاكسة مع بعضها. وتلعب ازدواجية املشاعر حسب فرويد
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 العصابات. 

  Change Knowledgeعرفة التعديل م   26-

صاغ هذا املفهوم كامنسكي، الذي يعني املعرفة القائمة عىل الترصف عند املعالج،  

 يتم بمساعدهتا حتقيق الرشوط من أجل حتقيق األهداف العالجية.

 (Flashاسترباق  بارقة،برق )حملة خاطفة،    27-

  .«مهممم».… «اآلها»عبارة عن خربة أو معرفة مفاجئة، صاعقة،، خربة   
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